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SUMARI 

La sessió, suspesa ahir, es reprkn a un quart i mig d'onze del mati, 
Continua el debat de la Llei de Pressupost de la Generalitat de Catalunyu i de les sevm Entitats Authomes per al 1983. 
Intervé el Diputat I. SE Planellas, del 6. p, del PSUC, per defensor les 4esmenes ntirtls. 6 7 i de la núm. 70 u la nMm 79, ambdues inclusi- 

Esposen a votacib les dites esmena, que són rebutjcrdes per 31 vots a fmoc 39 en contra i cap abstemi6 6. 4595)+ 
Pren la paraula de ~ Q U  el Diputat 1. SK Planellas per defensar et vot particular núm 80 -que tot seguit retira - i les esmenes nrim. 81 i 

83 6. 4595., Hi intervé en contra el Llimtat I, SE Subiru i Claus, del G. p* de Cunvergkncia i Unib 6, 4S96). Posades a vutacib les 
esmenes núm. 81 i 83, son rebuoades per 3 7 vots a favor, 49 en contra i cap abstencid (p. 4596), 

vament (p. 4595) En fa el torn en confra 1 IN, Sr. Conseller d Economia i Fiflances (p. 45953, 

lntervk .el&utat 1. Sr. Sapltiburcio, del G. Socialista, per retirar les esmenes nkmm 84 i 85, a la Seccd6 O3 6, 4596). 
Espsso a la Seccití 04. EUIiputat 1. Sr. Fuich, del G. p. del PSUC, inteuvi per defensur les esmenes nÚm* 86 i 96 t$x 45963. Fa el torn 

en contra de Vesmena nhm, 86 elD@utat i. SK Escudé, del E. p. de Convergencia i Unib (p, 4597). EI Diputat 1. Sr. SubirZr i Claus, 
del G. p. de Converghciu i Unió, intervé en confra de I'esnoena nlím 96 6. 459 7). 

Esposen II vutucib les dites esmenes, que sbn rebutjades per 35 vots a favor, 50 en contra i J abstemi6 (p. 4597). 
El Di'tut I. Sr. Ribb, del C;, pe del PSUC, intervé per defensur l'emerza núm. 88 6- 4597). En fa ei torn en contra el Dljlutat I. SI: 

Escu& (a 4598). Esposa a votacib la difia esmena, que és rebuouda per 3T vots a fuwc 51 en contra i cap abstencib (p. 4598), 
Intervé /a Diputada I. Sra. Calwt, del G. p.  del PSUC, per retirar les e m e m  n i m .  89 i 90 (p. 4598). Així mateix* eJDiputat I. Sr. 

Ribó, dei G, p.  del PSUC, retira el vot particular núm. 91 (p. 4598). 
Pren la parauIa el Qbutat .I, Sr, Valentin-Fernbndez, del G. p. del PSUC, per defensar !'esmena núm. 92 6, 4598). Hi intervé en contra 

ei Diputat I. Sr. Escudk (o. 4599). Posada Q votacib la dita emenca, és rebutjada per 38 voss a favoc 52 en contra i cup abstenció 
b. 4599). 

FascicIe primer 
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El Di’tut I. Sr. Rifi,  del G. p.  del PSUC, intervépr retirar els vutsgarticulars núm. 93 i 94 6. 4599). 
Espassa a la Seccib OS, amb la intervencib de la Diputada I. Sra, Mata, del G, Socialista, que d ~ e m  les esmenes ntíms. 97 i I22 (p. 

4599% En_fizn els torm en cuntru, respectivament, els Diputats I. Srs, Subirb i Claus (w. 46001, i Descals 6. 46001, del G. p. de Con- 
ver@nciu i Unib. Es voten conjuntament les dues emenes, que sbn rebutjades per 39 vots a favor, 53 en contra i cap abstencib b. 
4600). 

E1 Diputat I. Sr. Ribb, del E. p .  del PSUC, intervé p r  defensar - i retirar tot seguit - l ’esmena nÚm, 98 (v. 4600). 
Espassa a la Seccití 06, amb la intervenció de la Diputada 1. Sra, Calzada, del E. p ,  dei PSUC, que retira les amenes núm. 106. 107, 

119, 130, 133 i 135 i defensa les núm. 99 i 104 (D. 4600). EIDiWtat I. Sr. Descals, del G. p .  de Converghia i Unió, enja el torn 
en contra (p. 46011. Posades a votacici, les esmenes nÚm, 99 i 104 són rebu&jtades per 3 7 vuts a jhvo6 53 en contra i cap abstenció 
6, 4601). 

Intervé de nou la Diputada I. Sra. Culzada per fer la defensa de les esmenes rthwS. 100, 101, 102, 103, 118, 121, 123, 126, 127, 128, 
13 7 i 138 (p. 4601)- El Diplktat I, SK Descais hi intervé en contra (n. 4602). Es fo la vota& d ‘aquestes dotze asmenes, qup són re- 
butjadesper 39 vots ajavor, 53 en contra i cap abstencib (p. 4603). 

La Diputada I .  Sra. Mata, del E. Socidista, pren la paraula per defmar /es esmenes nums, 105 i 115 i fer un aclariment (D. 4603). En 
f i z  el torn en contra e IDpta t  I. Sr. Descais, del G. p,  de Convergkncia i Uniu (p. 4604$, que tot seguit en demana Iu votucib xqwru- 
da (D. 46041, Es vota, doncs, primer la núm. 305, que 6s rebuQuda per 37 vots a favo6 41 en contra i 11 abstencions (D. 46041, i 
després la núm. 115, que és aprovada per unanimitat (~1,4604). 

Pren la paraula e/ Diputat I. SE Lucchetti, del G. p.  del PSUC, per defensur els vots purticlalars núm. 108, 109, 124, 125, 329, 132 i 
149 (p. 4604). Fa el torn en contra de les esmenes ndm.  108, 109, 124, 125, 129 i 132 el Diputat I. Sr. Descuis (D. 4605l, i el de 
la núm. 149 el Dipu fat H, Sr. Vidal, dei G. p ,  de Convergkncia i Unió (p. 4605). Intervé de nou el Diputat 1, Sr, Lucchetti, del G. p. 
del PSUC, que dóna per defensada també la nim I10 6. 4606). 

Posats a votació, els dits vutspurticulars sbn rebutjatspr 33 vots a favor, SI  en contra i cap abstencib 6. 4606). 
E! Diputat 1. Sr. Lucchetti fa l~ defensa ara del vot particular núm. 1 I1 b. 46061. Hi interv6 en contra el Diputat I. Sr, Subiru i Claus, del 

G. p. de Convergkncia i Uniu 6. 4606). Esposa a votacib aquest vot, que és rebutjat per 32 vots a favor, 50 en contra icap abstemiu 
(cl. 4606). 

El Dimtut I. Sr, DescaEs, dei G. p. de Convergkncia i Unib, en nom del seu Grup, presenta una esmenu transaccional a les esmenm 
núm. 112, del G Socialista, i 113, del G. p.  delPSUC 6. 46061, En fa la tecitira I %  Sr. Secretari Primer (D. 46061. 

Un cop retirades les esmenes núm. I 1 2  i 113 i admesa a trhrnit I ‘esmena tramaccional, es procedeix a la votacib i és aprovada per u m -  
nimitat b. 460 7). 

Pren la paraula el Dbuiat p10 adscrit I. SE Corral per defensar I’esmena núm. I14 (p. 4607). En fa el torn en contra ei Dbutat 1. Sr. Des- 
cals @, 46083. E/ Diputat I. Sr. Corral demana votacib separadu de les dues parts de l’esmena 6. 4608). EIA4 H. SK President li 
demana un aclariment (p. 4608). Sksdevk una curta pausa per afer 15rclariment, i tot seguit es fa la votació de la primera part de 
l’esmena, que és rebutjada per 33 vots a favclc 5 7 en contra i cap abstenciu (p. 4608); la segona purt de la rncateixa esmena tamti 
és rebutjada per 3 vots a favus, 5 7 en contra i 30 abstencions (D, 4608). 

Jntervk ka &utada I: Sra. Mam, del G. Socialista, per defensar i’esmenu nÚm 116 6, 4608). 
La Diptuda I, Sm. Calzada, dei G. p.  del PSUC, fa la defensa de Iksmena nÚm I 1  7 (pa 4609). Fu ei forn en contra de les dues esmenm 

el Diputat I. Sr. Descals b. 4609). Es procederjc a la wtacib de l’esmena núm. 116, que és rebutjada per 35 vots a favar, 45 en 
con fra i 9 abstencions (pe 4609). Es vota tot seguit I’esmem núm. I 1  7, que tuarnbé és rebutjada per 35 vots a favor, 45 en contra i 9 
abstencions 6. 4609). 

Intervé el Diptita f no adscrit I. SE Currul per defensar - i  retirar després- l’emena núm. 120 b. 440 9). La Diputada 1. Sra. Calzada, 
dei G. p. del PSUC, pren la prouiaper ddknsar I’esmerta nhm 131 (p. 4610), En fa el torn en contra elniputut I. Sr, Lkscds (‘Ja 

4610). Es posa a vota& la dita mmena, la qual és rebuuada pm 36 vots a favoc 46 en contra i 9 abstencions (p. 461 1). Intervé la 
Diputada I. Sra. Calzada per retirar l’esmena rtkm 134 6. 4611). El M. H. SE President intervé per a una qilestih d’ordre (IX 

461 I). 
La Diputada I, Sra. Calzadu fa la defensa de i’esmem núm. 136 6. 46111, En fa el torn en contra el Diputat I. Sr. Descals @. 46111. Es 

pussa a la: votaciú de la dita esmena, que resta rebutjada per 3 7 vots Q J ~ V O ~ ,  56 en contra i cap abstencib 6- 4611). 
La Diputada I. Sra. Calzada pren IQ paraula de nou p r  defensar I’esmena nim 139 (pa 46ll), E1 Dbutat I. SK Desculs hi interk en 

contra (p, 461 I ) ,  Se iZ fa la votacib i és rebu?jada per 37 vots a fovur, S 7 en contra i cap abstenció 6, 4611). 
Espassa ara a Q Secei6 OT a l’esmena 140, que defensa ellliputlat I, Sr. Pudullés, del G. p. dei PSUC (D. 46JI),  el quui tot seguit fa un 

aclariment (p, 4612). En fa ei tum en contra el Diputat IX SE Vidal, del G. p. de Convergknciu i Unib b. 4612). Intervé el Diplrtat 
I. SK ffartalh, del G. p. dEsquerra Republicana, per anunciar que el seu Grup presenta una amena transaccional, el text de la 
qual lliura a la Mesa (D. 4612). En fa la lectura 1% Sr. Secretari Primer (D. 4612). 

Un COP llegida la transaccional, el DQutat I. Sr. Padullés retira Eksmena núm. I40 b. 4612). 
Admesa a tramit, esposa a votacib h dita esmena transaccional, la qual és aprovada per unanimitat b. 4612). 
Pren la paraula el Diputat I. Sr. Gonzdez, del G. Socialista, per dt$enssar Ikxmena núm. 142 $I. 4612). Hi intervé en contra el Diputat H. 

Sr. Vidal (p. 4613). Un cup posada a votacib la dita esmena, és rebutjada per 40 vots a favor, 53 en contra i cup abstencib 6. 
4613). 

I 

El Diptat I. Sr. González intervé per retirar les mmenes núm. 143, I46 i 152 6, 46131. 
El M, H. Sr. President abandona momentaniament la sala i la I. Sra. Vice-presidenta Primera el substitueix en la Presidhncia ~. 461 3). 
Intervé de ROU el Diputat I. Sr. GonzCiIez perfer la defensa de I’esmmu núm. 144 (p. 4613). El Diputat H. Sr. Vidal, del G. p. de Conver- 

&cia i Unib, en fa el torn en contra 6, 4613). Esposa a votacib aquesta amena, Iu qual és rebutjada p r  36 vots a favor i 49 en 
contra (p. 4614). 
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Pren la paraula el Diputat 1, SK Folch, del E. p.  del PSUC, per defensar i'esmena nhm 145 (p. 461 4). Intervé pw a una q fiestiu dbrdre el 

El D@utat 1. Sr. Gonzblez, dei G. Socialista, f a  la defensa de I'RSarena n h  148 (p. 4614). 
Intervé el Diptat 1. SK Hortala, del G. p. dEsquerra Republicana, per presentar una esmena transaccional u les nhm.  145 i 148, el 

text de la quul lliura a la Mesa (p, 4614). L% SK Secretari Primer hi dbna lectura b. 4614). Admesa a trizmit, és posada a votacib 
la dita esmena transaccional, que s irpruva per unanimitat 6, 4614)- 

Diputat 1. Sr, Clotas, del G. Socialista (p. 4614). 

EllSiputat I .  Sr. Folch, del G p ,  del PSUC, intervé per defensar el vot particular nlim 147 6. 4615). 
En fa el torn en contra ei Diptut H .  Sr. Vidal, del G. p.  de Convet-&& i Unib (p. 4615). Esposa a votacib el dit votpurticuiuP; el qual i s  

EI Diptat 1. SK Paduliks, del G. p. del PSUC, intervé per a una qiiestió d 'ordre 6. 46 1.5). 
E! M. H. Sr. President s'incorpora a! seu /IOC de la Mesa (p. 4615) i tot seguit anuncia que hi ha una esmena fWnSizCCiOnQl u la n&m. 

150, presentada per tots els Grups 6. 4615$, L% Sr. Secreturi Primer en fa la lectura b. 4615). Es vota la dita esmena transaccio- 
rua1 i resta aprovada per unanimitat (p, 461 5). 

Intervé el Diputat I. Sr. Fulch, del G. p. del PSUC, que, desprks de defensar I'esmenu n h  151, la retira (p. 4615). El Diputat 1. Sr. 
Lunu, del G. p.  de Centristes, retira I'esmena núm. 153 (p. 46151. 

Pren la paraula el Diputat I.  SE Clotas, del G. Socialista, per not@ar un error en lbrdenació de les esmenm, i defensar I'esmena num. 
154 b. 4615). Intervé e/ D@utat I. SK Hortala, del G. p, dEsq7uerra Republicma, per presentar una esmena tramacciomal, el ?mi 
de la qual lliura a la Mesa 6. 4616). L% Sr. Secretari Primer hi dbnu lectura (p. 461 6), 

E/ Diputat I. Sr. Clotas intervi, per refirar 1 'esmena nim 154 (p. 46161. Admesa a trhzmit, la dita esmena transaccional és postada a VQ- 
tacib, i resta aprovada per unanimitat (p. 4616), 

Pren la plaraula el Dbutat I. SK Lucchetti, del C. p.  del PSUC, per notficm un error en la pubiicacib de I'esmena nÚm 155 (p. 461 71, i 
to? seguit passu a defensar-la conjuntament amb la nÚm, 299 --una part de IQ qual retira -* després d'anunciar que hi ha upza 
esmena transaccional a una part de l'esmena núm 155 (o. 461 7). 

rebutjat per 38 vots a favor, 48 en contra i cap abstenció (p, 4615), 

El Diputat ilj. SK Vidal, del G. p.  de Convergknciu i Unib, intervé perfer-ne el torn en contra i demanar votacih sepurcada b. 461 7). 
El M, H. Sr. President intervé per a una qikstib d'ordre (o. 4618). Li respon elDiputat1. SK Lucchetti (p, 4618). 
Sksdevk un diakg sobre aquesta qüestib entre el M. H. Sr. President i el Diputat I. Sr. Lucchetti 6. 4618). 
L% Sr. Secretari Primer dcina lectura a Iksrnena transaccional a una part de l'esmena n i n  I S 5  (a 4618)) la qual, posada a vutuci, 6s 

aprovada per unanimitat ~, 461%). La resta de I'esmerra núm. 155 no transaccionuda, tarnbkpwda a votaci6, resta rebutjada per 
40 vots afavor, 54 en contra i cap abstenció 6, 4618). Es vota tot seguit ka purt no relirada de I'esmeraa nhm. 299, que és rebuQada 
per 40 vots a favor, 55 en contra i cap abstemi6 b. 4618), 

Pren la paraula ei Diputat no adwit 1. Sr, Corral p r  defensar les esmenes num. 156 i 15 7 (p. 461 81, Hi intervi en contra el Diputat H 
SK Vidal (p. 461 !J), posades u votacib, les dites esmenes són rebutjades per 3 vots a favuK 58 ey1 contra i 36 abstencions (pa 461 9). 

Es passa a la Secció OS, amb la intervenció del Diputut N. SK Espasa, de/ G. p. del PSUC, que fa la defensa de les esrnenm nbms. 158, 
159, 160, 164, 165, 166, 172, 133, I 7 4  177, I78 i 179 (p, 461 9). En fa ei torn en contra el Diputat I. Sr. Colamines, d ~ l  G, p.  de 
Converghncia i Unió (pa 4620). E! D@i/at H Sc Espsa demana la paraula p r  al.lusions (p. 4620). Li respon ei M. H SK Presi- 
dent íp. 4620). S M e v i  un diuleg per a urau qiiestib d'ordre entre el M. H. Sr. President i el Diputat H, Sr, Espsu (p. 4620). 

Pren la paraula, sobre la qüestiu encetada pel Diputat H. Sr. Espam, I'H. Sr. Cunsellm de Sanita? i Semretat Social 6. 4621), Li respon 
IH. Sr. Espasa @. 4621). LH. Sr. Cunselkr intervé de nou (p. 46211. El Diputat H SK Espasa li respon (p. 4621). Prenen la pa- 
raula sobre la mateixa qüestib IH. Sr, Conseller 6. 4621) i elM. H. Sr. President 6, 4621). 

Es voten les dotze esmenes debatudes - nums. 158, 159, 160, 164, 165, 166, 172, I 73, 174, 1 77, I78 i 1 79-, les quals stjn rebuoudes 
per 43 vots a favor, 59 en contra i cap absrenció @. 4622), 

Se suspkn la sessió quan passen dos minuts d'un qmrt  de tres de la tarda. 
Es r e p h  la sessió a tres quarts de cinc en punt de la tarda, 
Hum continua tractant de la Seccití 08, Servei OI, relativa al Gabinet del Conseller i la Secretaria General 6. 4622). 
EI Diputat H: SK Espasu, del G. p. del PSUC, intervJ per dqfmsur coqjuntament les e m e n f i  nhm. 161, 167, 175, 176, 180 i 186 (p, 

Per c1! un forn en coma, pren la parada ei Diputat Im Sr. Colomines b. 4622). 
fi/ M, H. Sr. President intervkper a una giiestib de procediment (p, 4622), 
Es posen a vofacib les esmenes núm. 161, 167, 175, 176, 180 i 186, les guals shn rebutiades per 26 vots a favor, 41 en cuntra i cap 

El Dbutat H. Sr. Espasa, del G p. del PSUC, pren Euparuula per deJeensar I'esmena núm i62 (p. 46231. 
Per a un turn en contra, iníervé el DIputat I,  Sr, Colomines, del G. p.  de Converghcia i Unid, b. 4623). 
Esposa a vutacib /a suara mencionada emena núm. 162, la qual 6s rebutjada per 33 vots a favor, 50 en contra i cap abstencib (p, 4623). 
EI Diputat 1. SK Gffrck, del G. Socialista, pren la paraula per anunciar la retirada de /'esmena n i n  163 6. 4624) i el Diputar H Sr. 

Espasa la retirada de i'esmena nrim 168 b. 4624). 
E! Dbutat 1. Sr. Fornas, del G, p.  $Esquerra Republicuna, fir avinent que el G. Sociulistu, el E, p.  del PSUC i el Grup a quk pertany han 

presentat una esmena transaccional que implica fa retirada de Sesmena m i m .  169, presentada pel G. p.  del PSUC, i la nÚm 171, 
presentada pel G. Socialista (p. 4624$, 

U. Sr. Secretari Segon dcina lectura de l'esrnena brcmns~ccionaE mencionada (p. 4624), la qual, un cop sotmesa a votacih, és aprovada 

4622). 

abstencib (p. 46231. 
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per 38 vuts a favoc cap ey1 contra i 46 abstencions (p. 4624). 

Sr. Colomines, dei G. p.  de Convergknciu i Unib, f a  avinent que dtína per fet el torn en contra de 1 hmem mencionada (p. 4624. 
E!Djpul'at 1. Sr, Gmh,  del G, Socialista, fa avinent que dbna per defensada I'Rsmena n i n  I70 (p, 46.241, i, a% mateix, el D@utut I. 

Es posta a votacib I'mnaenu nkm 170, la qual és rebuoada per 29 vots a favor, 5 7 en contra i cap abstenció (a 4625). 
Espassa a tractar delservei 04 de la Secci6 de la Direccití Gerrertrl de Promoc% de la Salut (p. 4625), 
El Diputat H. Sr. Espasa, del G. p.  d d  PSUC, f a  avinent la retiradu de /'esmena num 184 (i~. 4625) i tot seguit defensa coMuntament les 

Per a un torn en contra intervé el Diputat I. Sr. Colomines, del G. p .  de Conwrgkncia i Uni6 (p. 4625). 
Es psen a votaei6 les RsmenRs núm. 181 i 183, les guals sbpr rebutiadesper 33 vots a favoc 53 en contra i cap abstencib (p. 4626). 
ElDi'tat 1. Sr. Garciapren la paraula p r  d&wr t'esmena núm 182 (D. 4626). 
E¡D¡plbtUt'i Sr. Colomines intervé per a un torn en contra (D. 4626). 
Esposa a vutacib 1 hmena núm. 182, la qual és rehtJbda per 32 vots a favor, 43 en contra i 8 abstencions (D. 4626). 
Espassa a tractar del Servei 06, relatiu als Serveis Sanitaris de la Seguretat Social (p. 4626). 
ElDiptat H. Sr. Espasa, del G. p.  de PSUC, pren la paraula per defensar l'esmena núm 185 
El Diputat I, Sr. Colomines, del G. p.  de Conveahcia i Unio, intervé per a un forn en contra 6. 4626). 
Esposa a votacib /'esmena n h  185, la qual és rebutjada per 31 vots a fmoq 52 en contra i cap abstencih (D. 462 7). 
El Diputat I. Sr. Garcia pren la paraula per fer la defensa colljunta de tes esmenes núm. 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193 i 194 (D. 

462 7). 
El Diputat 1. Sr. Subira i Claus, del G. p.  de C'onvergknciu i Unib, intervé per a un torn en cuntru de les esmenes nhmr. 187, 188, 189, 

19U, 191,192,193,f94,1"95i201 (D, 4627). 
L% Sr. Secretari Primer dbna lectura d'una esmena transacchmal presentada pel G. p. &Esquerra Republicana respecte a /'esmena 

nÚm 194, del G, Socialista (p. 46281, la qual no pot &ser prem en consideracib, atesa la negativa socialista a acceptar-la (p. 
4628). 

Se sotmten a votació les esmeram núm. 187, 188, 189, 190, 191, 192, I93 i 194, les quals s h  rebufiades per 35 vots u favoc 52 en 
contra i cap abstencib (p. 4628). 

Ei Diputat i. Sr. Garcia, del G. Socialista, fa la defensa de les esmenes nhm. 195, 196, I9 7, 199, 200 i 201 (p. 9628). 
El Diputut 1. SK Colromines, del G. p. de Conwgkncia i Unjti, pren la p r a d a  per a un durn en contra (p. 4628). 
Esposen CI votació les esmen~s núm. 195 a 201, les guals són rebutjades per 33 vots a f'uvoK 52 en contra i cap abstenció b. 4628). 
Ei Diputat H. Sr. Espma, del G. p .  del PSUC, intervé per defensar l'esmena núm. 202 (o. 4628). 
Espassa a tractar de la Seceid 09, relativa aJDepartament de Política Territorial i Obres fibliques (p. 4629). 
El Diputat 1. Sr. Santihrciojb avinent que el G. Socialista retira les esmenes núm. 205, 208, 21 U, 211 i 232 (p. 46291,). 
El Dbutat I. Sr. Turres fa avinent que el G, p, d'Esquerra Republicana ha presentat una arnem tramaccional a la núm. 209, presenta- 

esmenes núm.  181 i 183 b. 4625). 

4626). 

da@ G. Socidista (o. 4629), a la ~ M Q ~ U .  SK Secretari Primer dbna lectura (D. 4629). 
Diputa'ar 1. Sr, Suntiburciofa uvinent que el G. Socialista accepta la dita esmena tramaccianal (pe 4629). 

Esposa a votacib Iksmena transaccional mencionada, Ea gual és aprovada per unanimitat dels presents @. 4629). 
El Diputat I. Sr. Luna, del G. pa  de Centristes, f a  avinent Ira retirada del vot particular nim 214 (a 4629). 
Espassa a tractar de IQ Seccib 10, relativa all)eplartament dygrimltura, Ramaderia i Pesca b. 4629). 
ElDiputut I. Sr. Vives, del G. p.  del PSUC, intervé perfer avinent la retirada de !'esmena nÚm 21 7 b. 4629). 
EI Diputat I. Sr. Fudleda, del G. p. de Convergkncia i Unió, anuncia que retira ei vot particular nÚm 218 en favor d'una esmena tran- 

L% Sr. Secretari Primer d h a  lectura a la suara rnencionadu mmem transacc~uiad b. 4629), la qual, sotmesa CE votac¡by 6s aprovada 

EiD@utat S. Sr. Fonolleda interkpr a una qaestib de procediment (p. 4630). 
L% Sr. Secretari Primer dóna lectura a una altra esmena transaccional que substitueix la nhm 21 9, presentada pl G. p .  de Cunvergkn- 

Posada a votacib la dumnt dit0 esmena transtzceiuonal, 6s aprovada per unanimitat delspresents 6. 46301. 
El D@utut I. SK Vives, del 6. p.  dei PSUC, pren la paraula p r  fer avinent la retirada de IPS esmenes núm. 223, 226, 227, 228, 231 i 

Per a un torn en contra, pren la paraula el Diptat 1. Sr. Fonolleda, del G. p. de Convergkncia i Unió (u. 4630). 
Esposen a votacib les emena nÚm. 220, 221 i 222, les quals sth rebutjades per 35 vots a f a v o ~  41 en contra i 7 abstencions (D. 4631). 
El Diputat I. Sr. Vives pren la parauluger a una qiiestió d "odre (p. 4631), 
L% Sv. Secretari Segon dbnu lectura d'una esmena transaccional elaborada a partir de les n i m .  131,133, 143 i 145 (p. 46311. 
El Diputat I. Sr. Fonolleda, del G. p. de Convergencia i Unió, intervé per a unu qiiestib dbrdre (p. 4631), 
Les @ment3 n h w .  131, 133, 143 i 145, un cup sotmesesa votacib, sbn cspruvadesper unanimitat delspresents (p. 4631). 
Ei Diputat I. Sr. Torres, del G. p. dEsqwrra Republicana, pren la paraula per dejknsar coqjuntament les esmenes num.  229 i 239 (V. 

Esposen a vutacib les esmenes núm. 229 i 239, les quals sbn aprovades per unanimitat deis presents (p. 4632). 
EID@utut i. Sr. Vives anuncia la retirada de les esmenes nhm.  234, 235, 242, 248, 249, 256, 257, 258 i 259 6. 4632). 
El Dbutat I .  SL Fonulkda, del G. p. de Convergincia i Unib, presenta! una esmena tramacciontal (LR 4632), a la qual 1% Sr. Secretari 

sacciortai (p. 4629). 

per 50 vots a favor, cap en contra i 35 abstencions (p. 4630). 

cia i Unió (D. 4630). 

232 (p, 4630) i, tot seguit,fa la defensa de les esmenes num. 220, 221" i 222, (D. 4630). 

4631)" 

Primer dbna leciwa tot seguit b. 4633), 
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Esposa a votació la damunt dita esmena tramaccional, la qual ks aprovada per unanimitat deis presents 6. 4633). 
E¡Dipuíat I. Sr, Vives, del G. p.  del PSUC, pren la paraula per defensar I'esmerta rrÚm 233 (pa 4633). 
per a un torn en contra, intervh elDiptat 1. sr. Fonolleda (pa 4633). 
E/ M. H. Sr. President deixa mommtuniament la Cambra de Diputats i la I. Sra. Vice-presidenta Primera ocupa la Presidknciu b. 4633). 
&ma a votacib ¡'esmena nÚna 233, b qual &s rebuoada per 31 vots afavoE 45 ey1 contra i 7 abstencions (p. 4633). 
Espassa a tractar del Capítul relatiu als Serveis de la Direccití General de Produccih d TruilicrtrieS Agroalimntaries (p, 4634)- 
El Diputat I. Sr. Torres# del G. p.  dEquwru Republicana, anuncia la presentadd. dtkna esmena transacicional que comporta /a retirada 

EIDiputat 1. Sr. Subirb i Claus, del G. p.  de Convevgknciu i Unih, interviper a una qüextib dbrdre (D. 4634). , 

El Diputat 1, SK Torres, del G. p.  dEquerra Republicana, pren la paralah per defensar l'esmena transmcbnd mencionada 6. 4634), 
la quul, posada a votacib, és aprovada per 55 vots cm favoc cup en contra i 29 abstencions (D. 4635)- 

Dimtat I. SK Horbaia, del G. p.  dEsquerra Republicana, anuncia la retirada de Iksmena n&m 245 i tot seguit e! Diputat 1, Sr. Vives, 
del G. pa de¡ PSUC, fa la defensa de l'esmerta núm. 246 (D. 4635). 

de les esmena núm. 23 7, 2318, 240,243, 247 i 251 (p, 4634). LT Sr. Secretari Primer en dbna lectura (V. 4634), 

Per a un torn en contra, intervé el Diptat I. Sr. Fonolleda (p. 4636). 
L'emem nÚm 2.66, un cup posada a vutaci6, is rebutjada per 12 vots a favuc 47 en contra i 28 abstencions (D. 4636). 
El Diputat 1'. SK Vives, del G. p. del PSUC, intervé per defensar cowuntarnent Ses esmenes ninur. 253, 254 i 255 b. 4636). 
Per a un torn en contra, pren la paraula e/ Diputat 1. % hnolleda, 6~1 G. p. de Convergkncia i Unió (o. 4636). 
Les esmenes, n h m ,  253, 254 i 255 s6n rebuuudes per 31 vots a favoc 56 en contra i cap abstenció b. 463 7)- 
El D@utat I, SI: Torres, del G. p. d'Esquerru Republicana, anuncia la retirada de l'esmena nlim 152 b. 463 7). 
EIDiputat I. SK Garcia, del G. Sociaiisla, intervé per defensar I'esmena nkm. 260, relativa alllepartarnexat de Treball 6. 4637). 
Peu a un torn en contra, pren la paraula ei Diputat I. SK Esmdh (a 443 7), 
Esposa a votacib ¡'esmena num 260, la qual i s  reburjada per 3.5 vots a favor, 36 en contra i 9 abstencions (p. 4638). 
L% SK Secretari Primer d6na lectura d'una esmena tramaccional que comporta la retirada de les esmenes núm. 261, 262 i 264, del 

G. p. del PSUC; núm. 263, del Diputat no adscrit 1. Sr. Corral, i ndm. 269, del G. Socialista b. 4638). 
Esposa a vutacib I'esPnena frcansacciunal, la qual és aprovada per unanimitat dels presents b. 463%). 
Es /rassa a tractar de la Direcció Genera! d'Ocupacid (D. 4638). 
EI Dipzstat 1. SE Garcia, del G. Socialista, pren la paraula per defensar cortjuntament les emenes núrrts. 265, 270, 272, 2T3 i 274 b. 

Per a un torn en contra, intervk el Diputat 1. Sr. Esmdé, del G. p.  de Converg&nciu i Unió (D. 4639). 
Se sotmeten a votacib /es amenes núm. 265, 2 70, 272, 2 73 i 274, les quals s6n rebutjades per 3 7 vots a favor, 49 en contra i 8 absten- 

El Diputat I. SE Faddlés, dei G, p,  del PSUC, pren la parada per defensar I'emena núm. 266 6. 4640). 
E/ Diputat i. SK Eswdé intervé per a un torn en contra 
Se sotmet a votació I'esmena nMm. 266, la qual és rebutjada per 34 vots a fuvoc 5 7 en contra i cap abs fenció 6. 464 I ) ,  
El M. H. Sr. President fa avinent que I'esmena núm. 26 7, presentada pei G. p.  del ?SUC* ha estat retirada en favor d'una esmena tran- 

El Diputat I. Sr. Fudulks pren la paraula per demanar que la dita esmena transaccional sigai Ikgida de nou (p. 4641), la qual cosafa el 

Esposa a votacib Iksmem transaccional, la qual és aprovada per unanimitat dels presents (o. 4642). 
EI Diputat I. SK Garcia, del G. Socialista, intervk per defensar I'esmena nim 271 (n 4642). 
El Dipuíat I, SK Escudi, del G. p. de Convergkilcia i Uplib, pren la paraula per a tan torn en contra (o. 4642). 
Esposa a votació hrnerta núm. 271, la qual és reburjada per 42 vots a fuvur, 48 en contra i cup abstenció (a 4642). 
Espassa a fractar de la Direccib General de Cooperació (v. 4642). 
El Diputat I. Sr, Garcia, del G. Socialista, pren la parauh per anunciar la retirada de les esmenes ntím. 2 75 i 2 76 (on 46421. 
ET passa a tractar de la Seccid 13, relativa al Departament dilndústria i Energio (D, 4642). 
Ei Diputat I, SE Lucchetti, del G. p.  del PSUC, anuncia la retirada de Ses esmenes nÚm* 285 i 289 i tot seguit fa la defeensa de les Rsme- 

Fer a urz tom en contra, infervé el Diputat I.  Sr* Vallvé, del G. p. de Convergkncia i Unib (a 4643), 
Es pusen a votació les esmenes n Ú m  286, 28 7 i 288, les guals són rebuoadesper 30 vots a favor, 59 en contra i cap abstenciu (p. 4644)). 
Espassa a tractar de la Seccid 12, relativa al Departament de Justícia 
El Diputat I, Sr. Fulch, del G. pfi del PSUC, in fer ve per defensar iksmenrs núm. 2 78 (p, 46441, 
EI Diputat I. Sr. Fibernat, del G. p. de Convergkncia i Unib, pren la paraula per a una qiiestib dbrdre (p. 4644). 
El Diputat I. Sr. Hortalb, del G. p. dEsquerra Republicana, anuncia la presentació a la Mesa d 'una esmena transaccional, la qual impli- 

caria la retirada de I'esmena nÚm 278, del G. p. del PSUC b. 4644). L% SK Secretari Primer llegeix Iksmena transaccional 
mencionada (pe 4644). 

4638). 

cions b. 4640). 

4641). 

saccional (?t 4641)' a la qual i% sr. secretari Primer dbna lectura (o. 4641). 

M. H. SK President b. 46411. 

nm nÚm, 286, 287i 288 b. 4642). 

4644). 

Esposa a votaciÓ la dita wmena transaccional, la qual és aprovada per unanimitat dels presents (p. 4644). 
Ei Diputat I. Sr. Sapltiburciu, del G. Socialista, pren Sa paraula per anunciar la retirada de I'psmena núm. 279 (p. 4644). 
EDiputat I. Sr. Pedrós, del G. p.  de Ceniristes$ intervé per anunciar 14 retirada de 1 ksmena núm. 281 (D. 4645). 
Espassa a tractar de la Direcció General de Froteccib i Tutela de Menors b. 4645). 

javier
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La @putada 1. S m  Calvet, del G. p .  dei PSUC', pren la paraula per anunciar la retirada de l'esmena nrim 282 6. 46451, i tot seguitfa la 
d@ensa de I'esmem num 283 (p, 4645). 
Per a un torn en contra, pren la paraula el Dbntat 1. Sr. Pibermt, del G. p.  de Convergencia i Unió (p. 4645). 
LQ @putada I. Sra. Calvet intervé per una qüestib d'ordre (p. 4646) i tot seguit anuncia la retirada de I &mena n i n  284 b. 4646). 
El Dbatat 1. Si: Lucchettipren la paraula per dgfeevlsar conjuntament les esmenes mims. 290 i 291 (p. 4646). 
Ei Diputat I, SK M!wtínez, del G. p. de Convergkncia i Unici, intervé per a un torn en contra (I. 4646). 
Es Nsen a votoci6 conjunta les esmenes núm. 290 i 291, les quals sbn reburjades per 34 vots a favoc 56 en contra i cap abstenciu b. 

L% Sr. Secretari Primer dbna lectum Q una esmena tmrnsaeciuna Eproposada pel G. p. de Converg2ncia i Unió 6. 4646). 
ES posa a votació /'esmena transaccional esmntoda, en favor de la qual es retirada I'esmena nÚm 292, presentada pel G. Socialista, la 

El Diputat I: Sr. Cigarrún, del G Sucialista, pren la parmila per dejensar /'esmena nim 293 b. 4646). 
Per a nn torn en contra, iprtervb el Diputat I. Sr. Marthez, d d  e. p .  de Convergkncia i Unib b. 464 7). 
Esposa a votacib /'esmena núm. 293 mencionada, la qual 6s rebutjada per 3 7 vofs a favor i 5 7 en contra (p. 4648). 
Espassa a tractar de I'lnstitut Catalb de Serveis Q IQ Joventut (pa 4648), 
EI Diputat S. Sr, Ribb, del G. p.  delPSüC, f a  avinent la retirada de les esmenes n i m .  294 i 295 i el decaiment de la nlirn. 296 (D, 4648). 
Espssa a tractar de 1 Entitat Autbnoma d'OrganitzaciÓ dEspecttacles i Festes (p. 4648). 
El Diputat no adscrit I. SE Corral pren la paraula per anunciar IQ retirada de I 'esPnena nhn, 29 7 (p, 4648). 
Ei Dimtat I. SE Santiburcio, del G. Socialista, pren la paraula per anunciar la retirada de i'esmenu nkm 298 (pa 4648). 
Espassa a tractar de IYmtitut dEstudis de la Salut 6. 4648). 
El Diptut H Sr. Espasa intervé JPer fer avinent la retirada de les esmenw núm. 3Q0, 301, 302, 304 i 305 (p. 4648) i tot seguit fa la de- 

Espassa a tractar de Umtitut Catala de la Yjnyu i del yi 6. 4648). 
El LSiputaat I. Sr. Vives, del G. p.  dei PSUC, pren la pcaraulu per anunciar la retirada de I'esmena núm 30T i per defensar les esmenes 

Espassa a tractar de la Corporacib Catalana de Rhdio i Teievisib (p. 44491, 
Ellliputut I. SK Fedrós, del G. p.  de Centrisia, intem6per anunciar la retirada de I 'esmena núm. 31 1 k. 4649). 
Ei M. H. Sr. President intervé per a una yiiestib de procediment i per fer avinents alwns errors tkcnics (p. 46491. 
El Diputat I. Sr. Lucchettipren la parada per a una qQestib dbrdre (p. 4649). Li respon el M. H. SE President (D. 4650). 
El Diputat H Sr. Espam intervb per defensar conjuntament les esmenes nhm. 2, 3, 4, 9, 41 i 43 (p. 4650). 
Per a un torn en contra, pren Eapraula eliliputut I. SK Colomines, del G. p ,  de Convergkncia i Unib (p. 4650). 
ElDiputat 1. SK Lucchetti, del G. p .  delPSUC, intervépr a una yiiestib dbrdre 6. 4650). Li respon elM. H SE President (p. 4650). 
El Diputat I. Sr, Pedrris, del G. p .  de Centristes, pren la paraula per a una gjiestió d'ordre (p. 4650). Li respon el M. H. Sr. President (pa 

Es posen a vutacib les esmenes nhm. 2, 3, 4, 41 i 43, les quals sbn rebutjades pev 15 vots a favoc 58 en contra i 24 abstencions b. 

Esposa u votació la Dispusicib Ti-ansitbria Primera, 10 qual és aprovada per unanimitat dels presents (D. 46511. 
El Diputat I. SE Pedrbs, del G, p.  de Centristes, intervé perfer la defensa de 1 'esmena núm. 10 (o. 4651). 
El Diptat I, SK Lucchetti, del G p. del PSUC, fa avinent la retirada de /'esmena núm. 9 (va 4651)). 
ES ~ U S Q  a vutaciú I'esmena nÚm 10, la gualésaprovaduper unanimitat delspresents 6. 4651). 
Es posa a votucib I 'article 11, el qual és aprovat per 5 7 vots a fuvuc cup en contra i 3 7 abstencions b. 465 I) .  
El Diputat I, Sr. Lucchetti, del G. p. del PSUC, pren ía paraula per a una qiiestib dbrdre b. 4651), Li respon el M. H, SK President (p. 

Espasa a votació la part no esmemda del text de IEstot d'lngressos i de Despeses, IQ qual és aprovada per 58 vots U@OP; 3 7 eu contra i 

Esposa a votacib el Títol de la Llei, el qmi és aprovat per 83 vots a favoq cup en confra i 1 U abstencions 6% 4652). 
El D@utat H. Sr. Armet, del G. Socialisla, pren la paraula per a explicacib de vot 6. 4652). 
El DMutat I. SE Hortah, del G. p. dEsquerra Republicana, tarni$ intervé per a mpiicacib de vot b. 4653). 
El Djputa f no adscrit I. Sr. Viñals explica el seu vot 6. 4654). 
Els Diptats I. SK Pedrús, dei G. p.  de Centristes (p. 465s); Lucchetti, dei G. p.  del PSUC 6, 4655), i Subirb i Claus, del G. p .  de Conver- 

La sessib s'ahca a les deu i cinc minuts del vespre. 

4646). 

qual 6s aprovada per unanimitat dels presents 6. 4646). 

fensa de i'esmena nim. 300 b. 4648), 

n d m ,  308 i 309 b. 4648). 

4653). 

4651). 

4651). 

cap abstenció (p. 4652). 

gknciu i Unió b. 4656), intervenen per a fer  llurs expiicucions de vot. 
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Lu sessib, suspesa ahir, es repren a un quart i mig d’onze del 
mutí. Presidek el M. H. Sr. President del Parlament, acompanyat 
de tots eh membres de la Mesa, la qual &s assistida per I’Uficial 
Major i I’Oidor de Comptes. 

Al banc del Govern seuen et M. H. SE President de la Generali- 
tat acompanyat dels H. Srs. Consellers Adjunt a la Presidknciu, de 
Governaciti, d Economia i Finances, de Política Territoricsl i Obres 
PMques, dlEnsenyument, de Culmru, de Sanitat i Seguretal 
Suciai, dXgrimlíura, Ramaderia i Pesca, de Treball, de Justícia, 
d ’Indústria i Energiu i de Comerq i Turisme. 

El Sr. PWIDENT: Es repren la sessió. Continuem amb 
l’esmena número 67 del Grup parlamentari del Partit Socialis- 
ta Unificat, que defensara el Diputat senyor Planella, el qual 
ens havia anunciat que, simul thniament, defensaria alguna 
altra esmena. 

El Sr. PLANELLAS (de I’escÓ estant): S’acumularia la defen- 
sa de l’esmena nljmero 67 i de les esmenes, de la 70 a ia 79, 
ambdues incloses. 

El Sr. PRESIDENT: De la 70 a la 79 ambdues incloses; 
moltes grhcies, 

El Sr. PLANELLAS: Grkies, senyor President. Són unes 
esmenes, és un bloc d’esmenes que van en ei mateix sentit, 
Són unes esmenes, no de reduccib, sinó de traspassar tot un 
seguit de transferencies corrents, d’institucions sense finalitat 
de lucre, a ens territorials; concretament, partides que fan re- 
ferencia a esport escolar, a escoles de promoció i a d’altres con- 
ceptes, Perque aquesta és una tasca que avui ja estan portant a 
terme els ajuntaments --no és que traspassem uns diners 
d’institucions sense finalitat de lucre als ajuntaments perqu8 
facin aquesta tasca, sinó que és una tasca que avui ja estan Fent 
els ajuntaments. El que passa -perque les senyores i els 
senyors Diputats entenguin el sentit d’aquesta esmena- és 
que ens trobem amb un problema jurídic, i 6s el fet que en no 
tenir la llei de l’esport, una llei que en una recent pregunta se 
m’ha contestat que dins d’aquesta legislatura ens serA tramesa 
al Parlament -jo aprofitaria per dir al Consell Executiu que 
s’afanyin a presentar aquesta llei de l’esport perque, si no, no 
hi haurb massa temps per a poder-la discutir-, doncs, a Ven- 
tretemps, per a solucionar aquest problema, els organismes 
que avui dia impulsen l’esport de base i ,  fonamentalment, I’es- 
port escolar, són els Consells Cornarcals de I’Esport. Aquests 
Consells Comarcats de 1’Esport estan cornpostos majorithia- 
ment pels ajuntaments, perb en no existir aquesta llei de l’ees- 
port tenen un rang d’organismes de dret privat. Aixo és el que 
fa, en explicacions de la Direccib General de I’Esport, que 
aquestes partides s’iincloguin a institucions sense finalitat de 
lucre, El problema és en el fet que es diu que aquests diners 
aniran a parar als Consells Comarcals de I’Esport, pero llegint 
textualment el que diu el document pressupostari no se’n de= 
dueix, de la lectura atenta d’aquest document pressupostari, 
que aquestes quantitats vagin destinades als Consells Comar- 
cals de I’Esport, i, de fet, van a institucions sense finalitat de 
lucre. AI nostre Grup parlamentari ens semblava molt més 
clar, si els Consells Comarcals de I’Esport estaven compostos 
majoritariament per ajuntaments, que aquestes partides es 
transferissin als Consells ComarcaIs de 1’Esport a partir dels 
ens territorials, és a dir, a partir dels ajuntaments, que son qui 

les componen majorithriament. Aquest era el sentit d’aquest 
conjunt d’esmenes que ara he defensat. Moltes grhcies, senyor 
President. 

EI Sr. PRESIDENT: Per al torn en contra? 
EI Sr. CONSELLER D’ECONOMIG I FINANCES (de 

/’escó estant): Senyor President, de l’escb estant, per a donar 
per reprodu’its els arguments que vaig esgrimir ahir, en el torn 
en contra de l’esmena socialista sobre el mateix tema. 

EI Sr, PRESIDENT: De manera que el torn en contra és per 
a totes les esmenes que ha defensat el Diputat senyor Planel- 
las, molt bé. 

Doncs podem passar a votació, i jo gairebé suggeriria que, 
com que totes les esmenes són exactament de1 mateix tipus i 
totes tenen la mateixa finalitat, poguéssim votar-les conjunta- 
ment, cosa que ens estalviaria bastant de temps. 

Aleshores, passem a votació la totalitat de les onze esmenes 
que ha defensat el senyor Planellas, és a dir, les esmenes nu- 
meros 67,70 ,7  l ,  72 i consecutives fins a la nhmero 79, 

Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 
amb aquestes esmenes, que es posin drets. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
Aquestes onze esmenes han quedat rebutjades per 3 1 vots a 

favor, 39 en contra i cap abstenci6. 
Passem, doncs, a l’esmena següent que, en aquest cas, 6s el 

vot particular número 80 del Grup parlamentari del Partit So- 
cialista Unificat. Per a defensar-lo, té la paraula el Diputat 
senyor Planel las. 
EF Sr. PLANELLAS: Gricies, senyor President. Defensaria 

conjuntament el vot particular número 80 i les esmenes 81 i 
83 de la numeració del Dictamen de Comissib. 

El Sr. PRESIDENT: Molt be. 
EI Sr, PLANELLAS: Aquest vot particular fa referkncia a 

una esmena transaccional, que ahir el senyor Subica ja va es- 
mentar en el debat, que consisteix en el traspas de 500 milions 
a la Direcció General de Serveis Socials, al Concepte del Pla 
d’ajudes per a centres de llars d’infants, centres socio- 
educatius, i grups marginats, vells, disminuits, etcktera. Ates- 
hores, el senyor Subixa va explicar que aquests diners es reca- 
ptaven de la reducció d’un 10°/n a t’aarticle 25, ¡ després va fer 
unes precisions respecte que en algunes partides eren d’altres 
que les de I’article 25. El que no va dir el senyor Subirh es que 
per aquest concepte de <<passar el rasclet)), que en deia ell, es 
recollien 278 milions, pero que després hi havia 221 milions 
que es treien de la partida d’instal-lacions esportives a ens 
territorials, 

Al nostre Grup parlamentari ens sembla correcte l’augment 
d’aquestes partides a la Direccib General de Serveis Socials. El 
que creiem és que si és una cosa important calia que ja fos pre- 
vista; el que no ens sembla tan correcte és que aquests diners 
es detreguin d’una altra inversió corn són les inversions en ins- 
tallaciom esportives pels ajuntaments, havent-hi altres parti- 
des i altres conceptes, és una mostra m& de corn de corre- 
pressa que s’han fet aquests pressupostos, en una transaccional 
s’han hagut de detreure inversions d’altres conceptes per a 
poder-los destinar a la Direcció General de Serveis Socials, 
que si bé la destinació ens sembla correcta, el que no ens 
sembla correcte és que es detreguin d’un concepte inversor, i 
un concepte inversor important per a allb que se’n deia el be- 
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nestar social, com són aquestes inversions en instaidacions es- 
portives pels ajuntaments. 

Aquest era un vot particular obert a I’espera de poder acon- 
seguir, a traves d’nlguna transaccib, trobar &res fonts de fi- 
nancament que fessin que aquestes partides de serveis socials 
no s’haguessin de detreure d’altres conceptes inversors. 

No ha estat possible d’arribar a cap transacció en aquest 
sentit, perquk no hem estat capacos de trobar altres fonts d’on 
detreure diners per a aquesta partida, i, aleshores, ens trobem 
que aquests pressupostos s’aprovaran treient 200 milions d’in- 
versions pels ajuntaments per a instalmlacions esportives. Aixo 
a nosaltres ens sembla un fet greu, pero com que no voldriem 
que aquest vot particular del PSü s’interpretés com un estar 
en contra de la destinació que es pensa donar a aquestes parti- 
des, ja anuncio la seva retirada. 

Pel que fa a les esmenes 81 i 83, tracten dei mateix terna. Es 
tracta de passar també una quantitat aproximada d’uns 200 
milions de construccions esportives dedicades a institucions 
sense finalitat de lucre a construccions esportives dedicades 
als ens territorials. I aquí voldria fer un aclariment. 

Tots estem d’acord que en l’esport a Catalunya hi juguen un 
paper fonamental els clubs, associacions i institucions que no 
tenen cap mena de finalitat de lucre, Deixant aixb pel davant, i 
quedant clar que el nostre Grup parlarnentari no ha tret ni una 
pesseta dels diners destinats a federacions i clubs, que són el 
veritable suport de l’esport a Catalunya, voldria aclarir que 
aquesta partida es una partida dedicada a construcció 
d’instal4acions. Aleshores, a nosaltres el que ens sembla im- 
portant d’aclarir és el fet que malgrat que donem tot el suport 
que es mereixen als clubs esportius, una altra cosa és que els 
diners públics per a construccions d’instal-lacions esportives 
vagin fonarnentalment a construccib d’instal4acions esportives 
públiques, que, a més a més, aquesta es una prktica que s’esti 
realitzant arreu de Catalunya, és a dir, que normalment és I’a- 
juntament amb conveni o per prbpia iniciativa qui construeix 
la installació, i aleshores es firma un conveni amb el club o en- 
titat per a la seva gestió. 

La gestió i la utilització 6s del club, i és de tots els ciutadans, 
perb la propietat de la installació és del municipi, de la Gene- 
ralitat, és una propietat pública. Perquk, si no, el que ens PO- 
dríem trobar, malgrat que els clubs i associacions siguin una 
entitat bhsica per il l’esport, és evident que al llarg de la vida 
d’un club aquest passa diferents vicissituds, i no ens sembla 
correcte que uns fons públics es donin a uns clubs perque 
aquests construeixin instal-lacions de les quals només gaudiran 
els seus socis, Ens semblaria molt més correcta una política en 
quk les installacions esportives fonamentalment fossin ins- 
tallaciom esportives de propietat pública que després podrien 
usar, si hi ha una entitat suficient que se’n pogués fer carrec de 
firmar un conveni amb I’ajuntament, i ,  a mes a més, per a tots 
els ciutadans que en volguessin gaudir, 

És aquest ei sentit de les nostres esmenes, i també intentar 
corregir el nyap que s’ha produit anteriorment en detreure 
aquesta quantitat de 200 milions d’installacions esportives 
dels ajuntaments, pel que presentem aquestes dues esmenes. . 

Grkies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Algun torn en contra? El Diputat 

El Sr. S U R I a  I CLAUS (de l’esc6 estant.): Senyor Presi- 
senyor Subira té Ia paraula. 

deni, des de I’escó mateix, efectivament estic molt satisfet 
que es reconegui, pel Diputat que m’ha precedit, la importhn- 
cia que té per a l’esport de Catalunya els clubs, els clubs que 
normalment si un es passeja pels pobles de la nostra geografia 
s’adona que aquesta exclusivitat de socis té molt poca significa- 
ció, perquk normalment són clubs amb quotes modestissimes 
que al que aspiren 6s de tenir el rnaxim de socis possibles 
dintre la població i no sbn gens restrictius. 

Perb aixb és menys important que precisament retorqar, en 
certa manera, I’argument que ha fet servir el Diputat que 
m’ha precedit, perquk ha dit: ((Creiem que fonamentalment 
les inversions han d’anar a ens territoriais>>. I jo voldria llegir 
als senyors Diputats les xifres pressuposthies. Subvencions 
per a instailacions esportives i ens territorials: 2.288 milions 
de pessetes; tramferencies de capital per a subvencions i ins- 
tal4acions esportives a institucions sense finalitat de lucre -la 
partida de la qual es tracta-: 295 milions de pessetes. Una re- 
lació quasi d’l a 10 -no tinc en aquests moments els núme- 
ros, potser és d’l a 9-, i es tracta en les esmenes comunistes 
de buidar totalment aquesta partida, 6s a dir, de deixar-la a 
zero. Em sembla que les xifres que he donat parlen per elles 
mateixes, i aquesta fonamental dedicació a subvencions per a 
instalmlacions esportives i ens territorials queda palesa en el do- 
cumen t pressupostari. 

Moltes grhcies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Bé, passem a votació conjuntament 

--em sembla que no hi ha inconvenient- les dues esmenes, 
números 81 i 83. 

Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 
amb les esmenes, que es posin drets. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les dues esmenes han estat rebutjades ..., perdonin, hi ha 

algun Diputat que s’abstenia? Em semblava que no hi havia 
cap abstenció. Bk5 les dues esmenes han estat rebutjades per 
37 vots a favor, 49 en contra i cap abstenció. 

Passem ara a la darrera esmena d’aquesta Seccib 02, Presi- 
dbncia, que és una corresponent a la Direcció General d’Afers 
Interdepartamentals; esmena número 84 del Grup Socialista. 
Per a defensar-la tk La paraula. el Diputat senyor Santiburcio. 

El Sr. SANTIBURCIO (de 1 ’esc6 estant.): Senyor President., 
nosaltres retirem aquesta esmena. 

El Sr. PRESIDENT: Passem, ara, a la Secció O3 del Pressu- 
post, Departament Adjunt a la Presidencia. Hi ha una Única 
esmena també aquí, en aquest moment -una altra va ser 
retirada-? que 6s l’esmena nhmero 85 del Grup Socialista. 
(Pausa,) Retirada, 

El Sr. SANTJBURCIO (de /’es& estant.): Si, si. 
El Sr. PRESIDENT: Entrem, doncs, a la Secció 04, Departa- 

ment de Governacib, a la Direcció General d’Administraci6 
Local. Tenim, primerament, l’esmena número 86 del Grup 
parlamentari del Partit Socialista Unificat. 

El Sr. RIBÓ (de !’escó estant.): El Diputat senyor Xavier 
Folch, senyor President. 

EI Sr. PRESIDENT: El Diputat senyor Xavier Folch té la pa- 
raula per a la seva defensa. 

El Sr. FOLCH: Senyor President, senyores Diputades, 
senyors Diputats, defensar6 l’esmena 86 conjuntament amb la 
96, si no hi ha cap inconvenient. 

El Sr. PRESIDENT: 96. D’acord. 
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El Sr. FOLCH: Exactament. Totes dues esmenes tenen un 
mateix propbsit que es el de desenvolupament de la Llei de 
Normalització Lingüística. 

En el cas de I’esmena 86 proposem que es destinin 15 mil- 
ions al desenvolupament de la Llei de Normalització Lingüisti- 
ca, i en e1 cas de la 96 proposem que s’hi destinin 30 milions. 

A l’esmena 86, proposem que els 15 milions surtin de la par- 
tida que es diu mooperacib cientifica i tkcnica de la Direcci6 
General d’Administracib Local, per una causa, que és per la 
prioritat d’objectius. Per a nosaltres, en aquest cas, és clara- 
ment priorithria la normalització lingüística. I en el cas de la 96 
proposem que surti d’una partida que diu <<per a atendre les 
fallides prodtiides en les operacions de credit avalades per la 
Generalitat de Catalunya>>, i que es una partida ampliable i, 
per tant, creiem que put sortir perfectament d’aquí. 

Per a nosaltres -ho hem dit moltes vegades- la normalit- 
zacib lingüística 6s un dels objectius fonamentals que té o que 
hauria de tenir Catalunya en aquests moments, i hauria de ser 
l’objectiu central del seu Govern. 

La Llei de Normalitzacib Lingiiistica és, al nostre entendre, 
la Llei més important que ha aprovat Fins ara aquest Parla- 
ment, i és una Llei fragil i ,  pel que sembla, sotmesa a tota 
mena de perills. EIS perills que I’assetgen són de dos tipus: els 
perills directes derivats de la impugnació de qui: ha estat obje- 
cte la Llei o, mks ben dit, dos articles de la Llei, pel Govern 
central, i els perills indirectes, derivats de la manca de suport 
que rep del Govern de la Generalitat. 

El Govern té en aquest camp una politica molt tímida i diiuY- 
da. En la membria explicativa del pressupost de programes, 
quan parla de la politica lingüística, del programa de politica 
lingüística, ens trobem amb la sorpresa de veure que s’arriba a 
reconeixer el  següent -i cito literalment: <(Aquest programa 
de política lingüística no contempla les necessitats derivades 
de la promulgacib de la Llei de Normalització Lingüistica a Ca- 
talunya, E’aplicació de la qual exigeix un pla especial de politica 
lingüística que tenim en un estadi stvangat de preparacib, més 
enlla dels límits del pressupost ordinari. M 

Nosaltres l’any passat varn intentar -amb molt poc kxit- 
ampliar les partides destinades a la Campanya de Normalitza- 
cib Lingüistica; enguany també ho fem i ens agradaria creure 
que els Diputats i les Diputades que donen suport al Govern 
comparteixen els nostres punts de vista sobre la importancia 
de la normalització lingüística. Perb, si us plau, agrairíem que 
no ens diguessin que estan d’acord amb els nostres objectius 
respecte rl la normalització lingüística, si després han de votar 
contra. les nostres propostes. Si estan d’acord amb els nostres 
plantejaments de normalització lingüística, el que cal que facin 
6s molt senzill: ho poden demostrar votant favorablement les 
esmenes que acabo de defensar. 

Moltes grricies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Per al torn en contra té la paraula el Di- 

putat senyor Escud6. 
El Sr. EsCUDÉ (de I’escb estant,): GrBcies, senyor President, 

de I’escó estant, jo faré el torn en contra molt breu contra I’es- 
mena número 86 segons I’ordenació del Parlament, i el meu 
company i portaveu senyor Subirii far& la 96. 

Quant a la 86 he dit que seria molt breu perque és una 
esmena paralkla a I’esmena 87, que ja varn votar i que la 
Cambra va rebutjar ahir per@ el que es pretén, tant en la 86 

corn en la 87 ja votada, ks reduir aquesta partida del Concepte 
281, que era una partida introdu’ida l’any 81 per prestar ajuda 
tecnica als ajuntaments, als ajuntaments de poca magnitud de 
poblaci6 per a ajudar-los en la redacció de projectes inclosos en 
el Pla d’Obres i Serveis, etcetera. Em remeto a tot all0 que 
vaig dir enaquell moment. 

Per aquest motiu, doncs, no podem admetre aquesta reduc- 
ció que es pretén ara. 

El Sr. PRESIDENT: Senyor Subirh? 
El Sr. SUBIRA I CLAUS (de Iéscb estant.): Senyor Presi- 

dent, en relació amb l’altra esmena he de dir, he de recordar a 
ia Cambra, que es tracta de disminuir la quantitat prevista per 
ais aperduaments de possibles fallides dels avals. Aquest és un 
tema que també va ser objecte de votacio ahir en dues oca- 
sions, i jo vull recordar a la Cambra només que hi havia algun 
Grup parlamentari que deia que la quantitat era insuficient 
perque hauria de ser mes grossa degut als riscos que es corren, 
i un altre Grup parlarnentari que volia que no fos arnphble. 

Nosaltres creiem que és incongruent ara reduir aquesta par- 
tida, i, per tant, ens hi oposem. 

El Sr. PRESIDENT: Bé, passem a votació aquestes esme- 
nes; jo crec que es poden votar conjuntament ... Hi veu algun 
inconvenient, senyor Folch? (Pausa.) No? Podem votar con- 
juntament les dues esmenes, 86 i 96. 

Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 
amb les esmenes, que es posin drets. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
Les esmenes 86 i 96 han estat rebutjades per 35  vots a favor, 

50 en contra i 1 abstenció. 
Entrem ara a un altre Servei d’aquesta Seccib del pressupost, 

la Direcció General d’organització Administrativa i de la 
Funció P6blica. Hi ha, primerament, l’esmena número 88, 
del Grup parlamentari del Partit Socialista Unificat. Per a 
defensar-la te la paraula el Diputat senyor RibÓ. 

El Sr. RlBÓ (de ¡’escó estant): Senyor President, senyores Di- 
putades, senyors Diputats, jo aquest mati he tingut seriosos 
dubtes de si tenia algun sentit sortir a aquesta tribuna o parlar 
des de t’escó respecte a aquesta esmena, perquk, en concret, 
es tracta de 1’EEscoIa d’Administraci6 Pública de Catalunya. 
Sobre aquesta Escola vostes saben que s’esta fent, en Ponkncia 
unitaria --’esta fent potser és un eufemisme, pero, .. -, una 
llei que defineixi amb la mBxima volada possible I’Escoia de la 
Funcib Phblica de Catalunya. Perb, mentrestant --i aquest 
<<mentrestant)> són tres anys i mig, ja- , tenim oberta una ins- 
titucib que es diu Escola de 1’AdministraciÓ Pública de Cata- 
lunya que, senyores Diputades i senyors Diputats, tothom sap 
-cornenqant pels membres del Govern i pel Grup que li dóna 
suport- que no serveix practicament per a res, que ks una ver- 
gonya que tinguem un edifici amb aquest títol i amb aquest 
rktol obert, quan el mks normal seria o bé donar de debo una 
entitat i un sentit al seu funcionament o tancar-lo. 

Nosaltres no tenim cap explicació del que són aquestes acti- 
vitats d’aquesta Escola. No tenim cap explicacib real; no la que 
ens posen en els epigrafs, no, sinó funcionament quotidia i el 
seu efecte en la vida de I’AdministraciÓ phblica de Catalunya, 
i és per aixl, que li detraiem una partida, amb aquesta esmena, 
i la voldríem co lka r  a Normalització Lingüística. Pero és 
clar, ara em sortira el senyor Escudé i em dirh: ((Aquesta parti- 
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da serveix per a aixb O per a allb altre)), i no em dirlt res de la 
normalització lingiiistica, tampoc. Que aquest és el debat pres- 
supostari; que com que hem de treure d’un lloc per a posar-ne 
en un altre, podríem debatre les dues coses, Podríem debatre 
d’on surt i a on volem que vagi a parar, senyor Escudé; no com 
ha fet abans, que ha despatxat l’esmena del senyor Folch, d’on 
surt i punt. Per aixb dic que no creiem que tingui gaire sentit. 

Si la mecinica i el reglament i el procediment del debat pres- 
supostari ens obliga a analitzar d’on detraiem i on invertim, si 
us plau, senyors del Grup que dbna suport al Govern, debatem 
les dues qüestions. O és que, aleshores -torno al principi-, 
no ti: cap mena de sentit que nosaltres ens escarrassem aqui 
parlant del pressupost de la Generalitat. No tenim cap informa- 
cib, no hem fet cap mena de debat, i jo em pregunto, senyores 
Diputades, senyors Diputats, quk hi fem. 

Mol tes grhcies, senyor President, 
El Sr. PRESIDENT: El senyor Escudé tk la paraula per al 

torn en contra. 
EI Sr. ESCUDfi (de I’escb estant): Si, grhcies, senyor Presi- 

dent, de l’escó estant, també. Aquesta és una esmena tradicio- 
nal que presenta el Grup del Partit Socialista Unificat de Cata- 
lunya any darrere any, i cada exercici pretenem explicar la 
funcib de 1’Escola. Per tant, sembla que, per quarta vegada, 
tornar a insistir que la motivaci6 és la manca d’explicació de 
I’activitat de 1’EscoEa d’AdministraciÓ Pljblica, com diu l’es- 
mena, ens sembla realment excessiu. Aixb ho hem explicat 
cada any; enguany ho hem explicat en Comissió, i ara ho tor- 
naré a explicar de forma brevissima, per no cansar I’atencib 
dels senyors Diputats. En definitiva, com bé ha explicat el 
senyor Ribb, aquesta partida va destinada a finanqar I’Escola 
d’AdministraciÓ Pública, la qual es finanGa, bAsicament, amb 
&rec a partides de la Generalitat, que s6n aquestes, i de les 
Diputacions provincials. 

EI seu funcionament s’ha basat des de sempre en una estru- 
ctura de personal minima, i aixo fa que precisament el Conce- 
pte 255 és el més important, que sbn els cursets professats per 
personal docent extern. Concretament, en l’any acadkmic 
81-82, s’han fet dos-cents trenta cursos de cara als funcionaris 
públics a Catalunya per a l’ensenyament de catafa, tal com esta 
establert, i en l’any acadkmic 82-83 s’han fet dos-cents seixan- 
ta cursos. Aleshores, ja vaig tenir ocasió d’explicar mbs detalla- 
dament a la Comissió els projectes que per al proper curs té 
I’Escoia d’Adrninistracib Pública. I per a acabar voldria, des- 
prés de demanar al senyor Ribb que em dispensés si considera 
que ha estat una manca d’ntenció a1 senyor Folch no replicar-li 
a l’alta, i doncs, per a obviar a aquesta possible conducta 
meva, ara entraré a parlar de la normalització, perquk precisa- 
ment voldria llegir al senyor Ribb l’article 24, apartat primer, 
de la Llei de Normalitzacib, el qual article, votat prhcticarnent 
per unanimitat per aquesta Cambra, ens diu, exactament: <<El 
Consell Executiu de la Generalitat, a través de 1’Escola d’Ad- 
ministració Pública, ha de garantir l’ensenyament del catali a 
tots eEs funcionaris i al personal al servei ... H Vol dir que no és 
que ens oposem que aquests diners es detreguin per passar a la 
nosmaiitzacib de la llengua, sinó que, precisament, senyor 
RibÓ, sbn ja destinats a la normalització, i per precepte legal. 

GrBcies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Passem, doncs, a votacib l’esmena 

número 88. 

Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
L’esmena ha estat rebutjada per 37 vots a favor, 51 en 

contra i cap abstenció. 
Continuem amb l’esmena nimero 89, també del Grup par- 

lamentari del Partit Socialista Unificat. Per a defensar-la, té la 
paraula la senyora Calvet. 

La Sra. CALVET: Jo, de l’escó estant, senyor President, per 
a dir que nosaltres, quan varn mantenir aquesta esmena i la se- 
g‘ient, era perquk, d’acord amb el que ja es va explicar ahir, 
voliem que es dotés de mitjans el Consell Assessor de RTVE. 
Corn es deu saber ja en aquests moments, aquest Consell ja no 
és solament de RTVE, sinó que també és de la Corporaci6 Ca- 
talana de RAdio i Televisió. Com que ahir, i a causa del canvi 
que va fer el Grup que dóna suport al Govern en aquest sentit, 
ja van guanyar esmenes semblants del Grup Socialista, nosal- 
tres donem per retirades aquestes dues esmenes, I’esmena 
número 48 i I’esmena número 49. 

amb F’esrnena, que es posin drets. 

Moltes gricies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes gricies, senyora Diputada, 
Aleshores, retirades les esmenes 89 i 90, passem ja a un 

altre Servei d’aquest Departament, la Direcció General de Se- 
guretat Ciutadana. Aquí tenim el vot particular número 91, 
del Grup parlamentari del Partit Socialista Unificat. 

EI Sr. RlB6 (de I’escb estant): Senyor President, en aquesta 
mateixa linia de Combativitat perb d’efectivitat, la retirem, 
també, senyor President. 

El Sr. PRESIDENT: Retirada. I continuem, doncs, amb I’es- 
mena número 92, també del Grup parlamentari del Partit SO- 
cialista Unificat. 

El Sr. RIS0 (de fkscb estant): El Diputat senyor Luis 
Valentín. 

El Sr. PRESIDENT: El senyor Valentin tk la paraula per a 
defensar aquesta esmena. 

El Sr. VALENTÍN-FERNÁNDEZ: Desde el escaiío, señor 
Presidente, y para defender una enrnienda de nuestro Grupo 
que consiste en pasar del Concepto 614.01, relsttivo a acandi- 
cionamiento de locales de la DirecciÓn General de Seguridad 
del Departament de Governació, al Concepto 632.01, reiativo 
a la coordinación de policías locales. La motivacibn de esta en- 
mienda es considerar que la función de coordinación de polid- 
as locales -una de las dos, tres funciones que realrnente se 
nos conceden estatutariamente en materia de seguridad 
ciudadana-, nosotros hemos creido, y 10 hemos manifestado 
permanentemente en 10s diferentes niveles de trabajo de este 
Parlament, que ésta es una funcibn que no puede reducirse a 
una mera entelequia de competencias, sino que, realmente, 
tiene que estar dotada de 10s suficientes medios econbmicos 
para que esto se traduzca en un efectivo cumplimiento de la 
competencia. Nosotros hemos creido que, precisamente, dada 
la naturaleza de la partida del concepto de procedencia, real- 
mente era posible flexibilizar su contenido, su cobertura eco- 
n6mica con una reducción correspondiente, y, en mmbio, que 
era altamente conveniente el aumentar en la cifra de 
78.160.000 pesetas el concepto reIativo a la coordinación de 
policías locales, toda vez que esto exige, corno deciamos 
antes, algo mis que buenas palabras, sino la dotación de servi- 
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cies, algunos de ellos sofisticados y caros, que exigen 4 a b i d a  
cuenta, ndemás, de la previsión que existe actualmente de una 
próxima presentacih a este Parlamento de una ley de coordi- 
nación de policías locaies- tener, de alguna manera, prepara- 
da una partida presupuestaria que, sin necesidad de acudir a 
otros mecanismos de fmanciacibn, pueda cumplir y pueda 
dotar de la debida infraestructura a este servicio para nosotros, 
repito, tan importante. 

Nada mhs, señor Presidente. 
El Sr. PRESIDENT: Torn en contra? (Pausa.) EI Diputat 

senyor Escudé t6 la paraula per al tom en contra. 
El Sr. ESCUDk: Si, gracies, senyor President, de l’esd es- 

tant, Aquesta partida va destinada -com ja vam explicar en 
Comissió- al condicionament del Centre de Formació de les 
policies autonbmiques i de la seu de la Direcció General, preci- 
sament, de la Direcció General de Seguretat Ciutadana. Ales- 
hores, realment, aquesta Direcció General, que comenqa prd- 
cticament ara a funcionar, necessita, doncs, uns locals ade- 
quats i corresponents a aquest volum que entre tots volem que 
tingui la protecció dels ciutadans de Catalunya, 

Aleshores, aquí 6s prevista una utilització d’una superficie 
global entre el Centre de Formació d’alumnes de la policia au- 
tonomica i de les mateixes instablacims de la Direcció Gene- 
ral, de 7.650 metres quadrats, Ja vam explicar que esta valorat, 
el cost d’aquest condicionament, a un preu mitja de 20.000 
pesseteslmetre quadrat, i aixo fa aquesta quantitat que és pre- 
vista en la partida pressuposthria. 

D’altra banda, el lloc de destinació d’aquests diners que vol 
retirar I’esmena és precisament el projecte d’adquisicici i ins- 
tal4aciÓ de material per al tractament de la informacib, i aques- 
ta és una partida que ja estB dotada amb 3 milions i mig de pes- 
setes, tal corn estava dotada l’any 82, i el Departament entén 
que és suficient per a Ies necessitats dei tractament electrbnic 
d’aquesta informacib. 

Per aquests motius ens oposem a aquest transvasament de 
diners dintre dels articles 61 i 62 d’aquesta partida. 

GrBcies. 
El Sr. PRESIDENT: Passem a votació E’esmena 92. 
Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
L‘esrnena ha estat rebutjada per 38 vots a favor, 52 en 

contra i cap abstencib. 
Passem ara, ja, a una altra Secció del pressupost, la correspo- 

nent al Departament d’Economia i Finances, comencant pel 
Servei 01, Gabinet del Conseller i Secretaria General. 

Tenim aquí dos vots particulars del Grup parlamentari del 
Partit Socialista Unificat, els 93 i 94, 

El Sr. RIBd (de I’eScÓ estant): Senyor President, els retirem 
tots dos, 

El. Sr. PRESIDENT: Retirats. Grhcies. I a la Secció 02, Di- 
reccil, General de Politica Financera, hi ha en aquest moment, 
hicament, í’esmena nhmero 97, del Grup Socialista. Per a de- 
fensar aquesta esmena (pausal, emena  número 97, té ia pa- 
raula la Diputada senyora Marta Mata. 

La Sra, MATA: Senyor President, defensaria alhora l’esme- 
na 97 i la 122, perquk són dues altes a 1st mateixa partida, 
encara que les baixes siguin diferents, i es poden votar conjun- 

amb I’esmena, que es posin drets. 

tament,. a 

El Sr, PWIDENT:  Es poden votar conjuntament, moltes 
grkies. 

La Sra. MATA: ... conjuntament O separadament, m’ks i- 
gual. 

EI Sr. PRESIDENT: Com vulgui, podem votar-les conjunta- 
ment i guanyarem temps. 

La Sra. MATA: Bé, senyor President, senyores Diputades i 
senyors Diputats, defenso alhora l’esmena 97 i la 122, corres- 
ponent a la 51 i 57 de la nostra numeració. E s  defenso alhora 
perquk corresponen a la mateixa alta, encara que les baixes 
siguin de dues partides diferents. La mateixa afta és, precisa- 
ment, la de l’acornpliment de la primera Llei d’ensenyament 
que el Parlament de Catalunya ha votat, no només aquest Par- 
lament sinó tot Parlament de Catalunya ha votat. És la primera 
Llei d’ensenyament, que queda, en aquests pressupostos, 
dotada només amb 30 milions de pessetes, 20 per a l’experien- 
cia B centres públics i 10 per a l’experiencia a centres privats, i 
ens sernbIa que aquesta 6s una dotació, jo diria, mesquina res- 
pecte a la primera Llei d’ensenyament, una Llei que va ser pre- 
sentada, en el seu text inicial, amb illusib per la Conselleria, 
que va ser esmenada i treballada, jo diria que encara amb mes 
iHusi6 per aquest Parlament, amb tots els Grups -recordo, 
precisament, la Ponhcia d’aquesta Llei com un deis millors 
moments de la passada per aquest Parlament-, que va ser 
aprovada per unanimitat i -ho repeteixo- que 6s dotada en 
els primers pressupostos amb 30 milions. 

Les esmenes, el que proposen és dolar pressupostiriament 
E’aplicació de la Llei amb dues partides mks, que es detreuen 
realment de dues partides d’un valor molt diferent. La primera 
és la partida -i ha estat discutida- per a reparar les perdues 
referents als avats, és a dir, 6s aquella partida que el senyor 
Subirh ja esta cansat d’explicar, i, naturalment, no sóc jo la per- 
sona més apta per a explicar all0 que ja prou ha explicat bé el 
nostre Grup en la qüestió de corn considerem els avals. Inde- 
pendentment que cadascú de nosaltres hagi hagut de demanar 
avals alguna vegada, o n’hagi hagut de signar, és clara la posi- 
ci6 dei nostre Grup respecte als avals signats per la Generalitat, 
especialment si, com es declara ja en aquesta partida que vol- 
driem veure desapareixer, són simplement unes pies subven- 
cions per a ajudar a ben morir les empreses. 
Bé, l’altra partida si que e s  una altra cosa. L’altra partida son 

les partides corresponents a una activitat, a un programa del 
vídeo a l’escola, i nosaltres, precisament, no la voldríem de- 
treure, sinó que el que voldríem 6s incloure-la en l’acompli- 
ment dels centres experimentals. Ja sé que el Departament 
porta -i ho porta amb bastant alegria i amb bastant divers%- 
un programa d’entrada dels videos a I’escola, Jo m’imagino 
que dins de la vida rutinhria i grisa dels Departaments, que de 
tant en tant hi hagi un programa d’aquests, com ara el vídeo a 
I’escola, que permeti que un director general surti en el vídeo 
per anar a l’escola, és una cosa divertida, i jo ja ho comprenc, 
que agradi tenir aquest programa a les mans, perb a mi m’agra- 
daria més encara; ja sé que aquest programa tira endavant 
arran deis pressupostos, oi?, perb a mi m’agradaria que aquesta 
certa alegria de poder experimentar amb vídeos fos precisa- 
ment dins d’aquesta primera Llei d’ensenyament que ha votat 
el Parlament de Catalunya, 

Per tant, en la segona esmena, I’esmena 122, el que nosal- 
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tres fem no és una baixa, sinó una pretesa inclusió de la partida 
del treball amb els vídeos, d’introducció dels videos a I’escola; 
pretenem incloure- ho a tall d’experikncia, per6 experiencia no 
nom& per als pobres funcionaris del Departament -ja m’ho 
imagino-, sinó per a tots els mestres i totes les escoles que hi 
vulguin i hi puguin optar, que així hi podrien optar unes quan- 
tes més de Ies que en aquest moment hi opten. 

Maltes grhcies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Un torn en contra? 
El Sr. SUBIRA I CLAUS (de léscb estant): Senyor 

EI Sr, PRESIDENT: El Diputat senyor Subirh. 
El Sr. S U B I d  I CLAUS: ... en relaci6 amb l’esmena 

número 97, no repetiré els arguments que he donat abans, els 
dono per reproduits, i, en relacib amb l’esmena 122, farh el 
torn en contra el Diputat senyor Descals. 

EI Sr. PRESIDENT: EI senyor Descals té la paraula per al 
torn en contra a l’esmena 122. 

El Sr. DESCALS (de i’escb estant): GrBcies, senyor Presi- 
dent, des de l’escó. Voldria dir que aquesta esmena del Grup 
Socialista, la 122, correspon a uns aspectes que en Comissió 
van quedar debatuts perqub hi havia unes esmenes del nostre 
Grup. També voldria dir que aixb suposa la segona fase d’un 
programa d’introducció del vídeo a les escoles, la primera de 
les quals estava inclosa en els pressupostos d’EGB i aquest any 
ha passat als pressupostos de la partida de batxillerat perb que, 
no obstant, recull també tots aquests aspectes, tant en el camp 
de I’EGB com en el de la formacib professional. Ha estat un 
programa no pas alegre, sinó un programa molt seribs, Recor- 
do que la presentació del mateix programa va ser feta pel Presi- 
dent de la Generalitat, i hi ha hagut una drie de trobades a la 
Fundació Mirb i a 1’Institut de 1st Ciencia, i, lbgicament, nosal- 
tres ens oposem a aixo, perquk suposa, com he dit al principi, 
la segona fase, dhna banda, com a programa d’introduccib del 
vídeo a les escoles, i ,  d’altra banda, corn a promoció de noves 
tkcniques educatives per a les despeses originades pel progra- 
ma d’orientació vocacional i professional i ,  finalment, pels ser- 
veis escolars, que, en realitat, no són res més que e1 que s’han 
dit fins ara, d’una manera mal anomenada, serveis o activitats 
ex t raescolars. 

Per tot aixo, nosaltres ens oposariem a I’esmena 122, pre- 
sentada pel Partit Socialista. Moltes gricies. 

El Sr. PRESIDENT: Si la senyora Marta Mata no hi té in- 
convenient, votaríem conjuntament les dues esmenes, 97 i 
122, per economia de temps. 

Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 
amb aquestes esmenes, que es posin drets. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
Les dues emenes han estat rebutjades per 39 vots a favor, 

53 en contra i cap abstenció. 
Passem ara a un nou Servei, la Direm% General de Progra- 

mació Econbmiea i tenim aqui una Única esmena, que es La 
darrera d’aquesta Secció, l’esmena nhnero 98, del Grup parla- 
mentari del Partit Socialista Unificat. 

El Sr. RIBÓ: Des de l’escb, senyor President, si m’ho 
permet. 

El Sr. PRESIDENT: EI senyor Ribb t& la paraula, des de l’es- 
Cb. 

President,. . I 

El Sr. RTB6 (de I’escb estant): Nosaltres, si haguéssim cone- 
gut el discurs del Conseller senyor CuElell amb antelacib, segu- 
rament no hauriem presentat aquesta esmena, perque el 
senyor Cullell va donar una IliqÓ aquí, recordant els seus orí- 
gens de professor d’economia, fins i tot autogestionada, del 
que sbn la programacib econbmica i la planificació, i ens va 
deixar a tots astorats. Molt ens temem que és un discurs i res 
més que un discurs, per aixo I’esmena continua tenint tot el 
seu sentit, De totes formes, per continuar amb el taranni, reti- 
rem l’esmena, senyor President, 

El Sr, PRESIDENT; Grhcies. Passem ara a una nova Seccib 
del pressupost, la Secció 06, corresponent al Departament 
d’Ensenyament, i comencem amb el Servei 01, Gabinet del 
Conseller i Secretaria General Tkcnica. Tenim aquí I’esmena 
número 99, del Grup parlamentari del Partit Socialista Unifi- 
cat. Per a defensar-la tk la paraula la Diputada senyora Teresa- 
Eulhlia Calzada. 

La Sra. CALZADA: Senyor President, a fi d’agilitzar aquest 
interessant debat sobre els pressupostos, eh nostre Grup pian- 
teja la retirada de les següents esmenes -encara que no sigui 
la 99 les avanco per a l’oordenació-: la 106, la 107, la 119, la 
130, la 133 i la 135. Totes eIles són esmenes, en alguns casos, 
de demanda d’informació. No és que ens hagi satisfet la infor- 
macio que se’ns ha donat en Comissió, el que passa es que en 
alguns temes com, per exemple, la partida corresponent a fun- 
cionament o a reparacions d’escoles d’idiomes, ja sabem que 
pricticament ja s’han gastat, i algunes altres d’aquestes parti- 
des que en Comissió han quedat rebaixades o redu’ides. Per 
tant, nosaltres, totes aquestes esmenes les retirem a fi d’agilit- 
zar el debat. 

Pel que fa a I’esmena número 99, la voldríem defensar con- 
juntament amb l’esmena nhmero 104. És a dir, faré la defensa 
de les emenes 99 i 104, perque s6n dues esmenes que afecten 
una mateixa alta, que és la d’ampliar la quantitat destinada a 
l’aplicacib de la Llei de Centres Experimentals. La Diputada 
senyora Marta Mata ha explicat aquí també les seves emenes 
presentant-ne també una altra en aquesta aplicació de la Llei, i 
jo aqui voldria recordar les següents qüestions. 

En primer lloc, aquesta Llei fa practicament quatre mesos 
que esta aprovada, i jo desconec encara el desenvolupament 
d’aquesta Llei, suposant que s’hagi de posar en funcionament 
a partir del setembre, del curs 1983-1984, i, per tant, ens ha 
sorprks la quantitat extraordinhriarnent redufda que el Depar- 
tament d’Ensenyament ha correspost en aquesta aplicacib de 
la Llei. 

Pel que fa a les baixes, afecten dues partides. Una, la que sig- 
nifica adquisicib de miquines i altres equips per al Departa- 
ment, i aqui ens ha sorpres la quantitat extraordinariament 
alta que se’ns ha posat en aquests pressupostos del 83 -que és 
de 23 milions de pessetes-, sobretot si ho comparem amb la 
de 1982 -que era de 8 milions. No creiem que quedi justifica- 
da la compra i adquisicib de miquines, suposem de maquines 
d’escriure, no sabem quin altre tipus de mhquines, tret que 
fins ara en aquest Departament s’haguessin escrit poques 
coses. 

L’altra baixa afecta l’article 29, també, i aquí sí que voldria 
presentar una consideració als senyors i senyores Diputats 
d’un afer que va succeir a la discussió en Comissió d’aquests 
pressupostos. De sobte, i a través d’aquests malabarismes a 
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qu& estem acostumats en aquesta discussió pressuposthia, es 
va decidir reduir totes les partides corresponents a l’article 29. 
Ens va sorprendre que un pressupost que diuen que ha estat 
tan estudiat, tan curosament estudiat i treballat i en que mai 
no es pot fer cap baixa de cap partida perquk realment en 
aquests recursos estan comptats els centims destinats a aquell 
concepte que decideix el Consell Executiu, es va ded ir ,  en 
mig segon, l’eliminació de totes les qumtitats corresponents a 
I’articie 29. Pero, ai las!, resultava que aquí, a l’article 29, hi 
havia un concepte que anava destinat a I’acompliment de la 
Llei de Centres Experimentals als centres públics. Posterior- 
ment es van adonar de quin era aquest error, i, per tant, es va 
dir que de I’eliminació de totes les partides corresponents a 
I’article 29 es mantenia aquella que afectava els centres ph- 
blics, a l’experimentacib als centres phblics. Quantitat absolu- 
tament reduida, com ja ha dit abans la senyora Diputada Marta 
Mata, i que per aixo nosaltres haviem presentat aquest aug- 
ment de partides amb aquesta destinació. 

Grhcies, senyor President, 
El Sr, PRESIDENT: Moltes grhcies. Torn en contra a les es- 

EI Sr. DESCALS: Sí, senyor President de l’escó estant. 
El Sr. PRESIDENT: El senyor Descals té la paraula. 
El Sr, DESCALS (be I’escb estant): GrAcies. En primer lloc, 

referent a l’esrnena número 99, nosaltres en Comissió ja varn 
passar una llista en la qual es reflectien les diferents quantitats 
destinades a diverses miquines i altres equips. No són sola- 
ment miquines d’escriure, sinó que es tracta de centraletes te- 
lefbniques, equips de telex, equips d’offset complets, rellotges 
electronics per al personal, miquines de franquejar, equips 
d’aire condicionat -alguns serveis territorials tenen el mateix 
aire condicionat que tenia el Parlament el primer any-, adqui- 
sició de comptadors de llum i adquisició també, Ibgicament, 
de noves maquines d’escriure i calcular, amb un cost total de 
30.086.554 pessetes. 

Quant a l’esmena número 104, nosaltres hem tingut en 
compte Ia Llei de Centres Docents Experimentals, en eis seus 
articles cinquk i vuit&, que deien que s’areendria priorithriament 
els centres públics, perb es destinaria una quantitat als centres 
privats, i així s’ha fet. La relació entre públics i privats és: per 
cada 5 pessetes que es gasta en un centre públic, hi ha una des- 
pesa d’11,6 en un centre privat, en el qual nosaltres creiem que, 
Ibgicament, totes les experikncies i de renovacib pedagbgica es 
fan a l’escola phbiica també han de ses als centres privats. ks 
per aixb que nosaltres mantenim la mateixa quantitat, i dema- 
naríem que es vot& en contra de les esmenes del PSUC. 

menes que ha defensat la senyora Calzada? 

Moltes grhcies. 
EI Sr. PRESIDENT: Si la senyora Calzada no hi té inconve- 

Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
Aquestes dues esmenes han quedat rebutjades per 37 vots a 

favor, 53 en contra i cap abstencio. 
Continuem ara amb I’esmena número 100, també en el 

mateix Servei i també del Grup parlamentari de Partit Socialis- 
ta Unificat. La senyora Calzada te la paraula per a defensar-la. 

La Sra. CALZADA: Senyor President, senyores i senyors 

nient, votaríem conjuntament les dues esmenes, 99 i 104. 

amb aquestes dues esmenes, que es posin drets. 

Diputats, defensaré alhora les esmenes 1 00, 101, 1 02, 103, 
118,121,123,126,127,128,137 i 138. 

El Sr. PRESIDENT: . A 3 7  i 13&, no? 
La Sra. CALZADA: Totes aquestes esmenes tenen una 

mateixa i h i c a  significacib. Es tracta d’incrementar les parti- 
des corresponents a la construcció de centres escolars públics, 
tema que va sortir ahir, va sortir abans d’ahir i que, si conti- 
nuéssim derna i dem& passat la discussió dels pressupostos, 
hauria de continuar sortint. EI tema és extraordiniriament es- 
candalós. Volia recordar, una vegada més, que la quantitat 
pressupostada per a construccions escolars tothom l’ha valorat 
corn a insuficient, fins i tot el mateix Grup de Convergkncia i 
Unib, que dóna suport al Govern, Perb la sorpresa encara és 
més gran quan aquesta quantitat, considerada insuficient, ha 
quedat disminui’da en Comissib amb una. quantitat ridicula. 
Creiem, per tant, que cal, com a minirn, recuperar els recursos 
inicialment previstos per a la construcció de centres públics, 
que van quedar reduits en la discussió en Comissió. 

Si aixb, la necessitat de noves construccions, que són bki- 
ques per a posar Catalunya en un nivell -jo diria que 
civilitzat- de servei pziblic educatiu, encara és mks necessari 
quan recordem les paraules del representant de Convergencia 
i Unió, en resposta a la nostra esmena a la totalitat al Departa- 
ment d’Ensenyament, que ens va dir que aquestes serien a la 
programació de les Últimes construccions escolars realitzades 
fins a finals d’aquest segle. Esperem que, aixo mateix, Conver- 
gencia i Uni6 sigui capac d’explicar-ho i de dir-ho en el seu 
programa electoral pes a les properes eleccions al Parlment de 
Catalunya: dir a la població de Catalunya que d’aqui a l’any 
2000 no hi haurk programada cap més construcció escolar pÚ- 
blica. Aixi ho va dir el representant de Convergencia, i aixb 
voldria recordar ara a la Cambra. 

Per tant, nosaltres plantegem un increment de construc- 
cions de tots els nivells educatius: pre-escolar, EGB, educació 
especial, per a adults -que aquesta ni estB prevista en els pres- 
supostos presentats actualment -, formació professional de 
primer grau, formació professional de segon grau. 

Les baixes que queden afectades per aquestes esmenes són 
de tres tipus: en la primera, es redueixen partides destinades a 
la subvenció de centres privats, Fonamentalment pel que fa als 
nivells no obligatoris d’ensenyament. En segon lloc, es re- 
dueixen unes partides corresponents a la informat itzacib del 
Departament, Nosal tres estem d’acord a fer la informatitzacib 
del Departament, perque ja sabem que aixo de la fase de les 
manualitats ja ha quedat superada, el que passa és que ens sor- 
prkn que, per a fer aquesta informatitzacib, hi ha dues partides 
que corresponen a una mateixa funció; una, a la Secretaria Ge- 
neral Tecnica, i una altra, a la Direcció General de Programa- 
ci6. Esperem i suposem que amb una sola d’aquestes partides 
seria suficient per a fer aquesta informatitzacili. I, en tercer 
lloc, es redueix també ¡a partida corresponent al programa del 
video, Aquest es un tema que fa un moment ha estat ja presen- 
tat i discutit per altres Diputats, pero aquí jo sí que voldria as- 
senyalar algunes qüestions. Jo també tinc la impressib que 
aquest programa s’ha fet alegrement, i s’esth fent alegrement; 
ks d’aquelts programes que queden bé, que modernitzen.,. 
Que sembla que all6 que va dir ei senyor Descals l’altre dia, 
que calia buscar una metodologia més moderna, i potser posar 
50 nens en una classe, i dos mestres que pugen, que baixen 
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--un sistema una mica estrany, sobretot quan pariem del siste- 
ma educatiu de Catalunya, que té unes deficiencies infrastru- 
cturals molt considerables ... Perb, aixi i tot, no entrant ja en el 
programa concret del video, el que si que creiem és que s’ha 
presentat amb una falta de rigorositat thcnica en aquest pressu- 
post. Se’ns posa un programa del vídeo, que esta a ia Direcció 
General de Batxillerat, que l’any passat estava a la Direcci6 
General d’Ensenyament Primari, i que, a més a més, ni el 
mateix titd del concepte queda adequat, perquk Convergkncia 
i Unió ha hagut de presentar una esmena de canvi en aquest 
concep te. 

Sobre aquests tres apartats, que a nosaltres són els que ens 
possibiliten fer les altres de construccions escolars, mks o 
menys ja sabem ei que ens contestaran; durant dos dies hem 
sentit Ia mateixa canE6 pels portaveus de Converghcia i 
Unió. Primera cosa que ens diran: <<No podem reduir les parti- 
des corresponents a subvencions perque hi ha unes ordres dei 
Departament d’Ensenyament que ens diuen que cal subven- 
cionar eis centres privats. )) Jo, aquí només recordaria que les 
ordres les fa el Departament; que responen, per tant, a una po- 
litica decidida pel Departament, 

En segon lloc, que les ordres estableixen la convocatoria o 
la distribució d’unes subvencions, per6 no les quantitats, i 
que, les quantitats les ha de decidir aquest Parlament a través 
de les discussions dels pressupostos, i que, per tant, aquestes 
quantitats inicials presentades pel Govern poden ser modifica- 
des per aquest Parlament, COM a sobirh que és en aquesta 
qüestió. 

Una altra de les raons que se’ns dirA en el sentit que aquestes 
partides són fonamentals i no es poden rebaixar, és que s6n 
partides transferides pel Govern central. I aqui, la veritat és 
que, com a mínim -parlem amb rigorositat-, tots els 
senyors i senyores Diputades saben que d’aquestes partides 
transferides, i solament en el Departament d’Ensenyament, 
han quedat extraordiniriament redu’ides aquelles que corres- 
ponen a les construccions escolars phbliques. L‘altre dia 
dhiem que s’havien redu’it 500 milions de pessetes de partides 
partides transferides. Em sembla que aixb no s h  arguments 
seriosos; em sembla que, si cal que discutim els pressupostos, 
ho fem a través d’una política concreta per a cada un deIs 
Grups, pero, si us plau, no fem malabarismes ni jocs de mans, 

Amb aquesta explicació, senyor President, i amb la mateixa 
argumentació i línia política que nosaltres vam presentar l’es- 
mena a la totalitat del Departament, presentem a Ea considera- 
ció d’aquesta Cambra aquestes esmenes, recordant -i aixb no 
és una cosa que jo acostumo a fer- que algun altre Grup parla- 
mentari d’aquesta Cambra, que també es diu defensor de I’es- 
cola publica, quan va pel món explicant les seves veritats, ara 
com ara podria fer una bona demostraci6 si donés suport a 
aquestes esmenes, que només es tracta de donar i fer justa una 
necessitat que té Catalunya de tenir més escoles públiques. 

Gricies, senyores i senyors Diputats. 
El Se PRESIDENT: Per al torn en contra, té la paraula el 

Diputat senyor Descals. El senyor Descals farA també el torn 
en contra a totes les emenes defensades? h i s a . )  Moltes 
grhcies. 

EI Sr, DESCALS: Senyor President, senyores Diputades i 
senyors Diputats, bé, no sé si gairebé cal fer el torni en contra 
perque la senyora Calzada ja gairebé I’ha fet, perb si que m’a- 

gradaria referir-me un moment --intentaré de ser breu- a les 
paraules de l’altre dia, en el torn en contra a l’esmena a la tota- 
litat. Jo no vaig fer pas meves aquestes idees de 45 alumnes 
per classe i manualitats als passadissos; vaig dir simplement, 
una serie d’idees que van estar expressades per gent del camp 
de l’ensenyament i lligades amb les construccions escolars, i 
vaig dir“ que seria un tema de matisa&, perque, lbgicarnent, si 
que 6s possible que hi hagi una gran renovació i innovaci6 pe- 
dagbgica en el camp de les construccions escolars. 

BB, dit aixb, voldria intentar de defensar els nostres punts 
de vista. Quant a I’esmena n6mero 100, que correspon a I’es- 
mena 57 del PSUC, es tracta del programa d’informatització 
del Departament, i no és res més que el que se’n diu {(l’equip 
de tractament de textos n, que esta pensat per a la gestió admi- 
nistrativa, i, en certa manera, aixb comporta la substitució de 
contractació de serveis d’empreses especialitzades i de centres 
de cilcul. Aixo comporta una quantitat elevada perque també 
significa que tots aquests programes d’informatització passaran 
a les Direccions Generals i als Serveis Territorials; aixb vol 
dir, doncs, una quantitat molt elevada de diners. 

Quant a la segona esmena, la número 101 que correspon a 
I’esmena 58, es tracta del Departament d’Ensenyamenl, que 
té el propbsit de traslladar els serveis centrals a un sol edifici, i 
que l’any passat ja hi havia una partida cosignada perb no es va 
arribar a un acord amb l’empresa amb la qual s’havia de contra- 
ctar O de comprar, i aixb comporta, per a ser molt breu, 12,000 
metres quadrats que s’han d’utilitzar -en aquests moments, 
se n’estan utilitzant ja 7.000-, i suposa oficines, serveis, apar- 
caments, arxius, accessos, vestibul ... Tot plegat ve a costar 
50.000 pessetes per metre quadrat. Aixb, multiplicat per 
12.000, son 600 milions, i la resta, fins a 750, comportaria tots 
els temes d’instal-lació, com són: calefaccib, aire condicionat, 
instal-Iació de maquinaries, ascensors, etcktera. 

Quant a Z’esrnena número 102, es refereix al Servei d’lnfor- 
matica i nixb ja pertany a una altra Direcció General, i és sim- 
plement tot el que ve relacionat amb la nbmina. Fins ara la 
nomina la feia Economia i Finances i ara l’ha de fer el Departa- 
ment d’Ensenyament; amb un muntant de 33.000 persones. 
Pero, aquesta nbmina, a més a més, implica tambk tots els as- 
pectes de contractació, de concurs de trasllats, de M e s  de ca- 
neixements de mestres, estadística de centres, programació 
d’obres, variacions o pas d’alteració de nomina, variacions de 
professors, etcetera. 

Després tenim l’esmena número 1 18, Voldria dir també 
d’entrada que l’esmena número 103 ha quedat oberta amb 
una partida de 1.000 pessetes a causa d’una transaccional que 
es va fer amb el senyor Viiíials. 

Quant a l’esmena niunero 1 18 subvencions a centres no es- 
tatals, he dit només xifres. La quantitat transferida, que són 
16,043 milions -o 44 milions- és insuficient per a atendre 
les obligacions concretes si s’aplica l’augment dei 12%, d’acord 
amb el segon conveni del sector del Rutlleíi OJicid de IEstat, 
del 4 de juny del 83. Aquesta aplicació ha de ser lineal sobre el 
mbdul del 100%0, com l’any anterior, d’acord amb els compro- 
misos contrets per I’AdministraciÓ central. I Catalunya, Ibgica- 
ment, el que no pot fer és aplicar augments inferiors a la resta 
de 1’Estat. 

Per aixb nosaltres en Comissi6 varn introduir una esmena 
introduint un concepte nou, el 432/52, amb un compte de 
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1.000 pessetes, esperant aquestes transferhcies que han de 
venir d’acord amb el que he dit abans del Butltetj Oficial de FES- 
fat, dei 4 dejuny del 83. 

El que em sembla dificií de fer és escatimar aquests diners 
transferits, i, per tant, amb la finalitat ben concreta i definida 
en d’al tres partides del pressupost, perjudicant unes entitats 
privades que en aquest moment fan una labor necesdria 
encara ara. 

Quant a I’esmena número 12 1, de subvencions per a la crea- 
ció de places d’EGB, ve en la mateixa línia que P’anterior, per6 
hi ha una diferencia perqul: nosaltres comptavem que a través 
de les taxes del joc podríem resoldre aquest problema, perb 
des del primer de gener del 83 la taxa sobre el joc ha deixat de 
ser adaptada, i, per tant, cal preveure que en aquelles zones on 
falta l’educació especial s’hi ha de fer la creació de centres pú- 
blics, i és per  aixb tambb que vam admetre l’esrnena del 
senyor Cafiellas en Comissió. 
Bé, quant a la qüestió del vídeo, a mi em sembla que ja n’he 

parlat quan he fet el torn en contra a la senyora Marta Mata, 
per tant no m’estendré més, 

Quant a la creació de places escolars de batxillerat he de dir 
senzillament que el credit té una finalitat concreta, que l’any 
passat es van repartir 47 milions, que hi ha hagut peticions per 
200 milions de pessetes, i nom& podem repartir els mateixos 
47 milions que l’any passat. 

i quant a les esmenes 81 i 82, que es refereixen a la formació 
professional, voldria dir que el 60% de la formaci6 professional 
a Catalunya és privada, i que no subvencionar-la suposaria en 
aquest moment no donar escolarització a una gran quantitat 
d’alumnes, i en aixo només fem que seguir les ordres ministe- 
rials que ja vaig esmentar l’altre dia en el torn en contra de I’es- 
mena a la totalitat del Departament, 

ks per tot aixo que nosaltres creiem que Ia Cambra hauria 
de votar en contra de les esmenes del Partit Socialista Unificat. 

Mol tes gricies. 
El Sr. PRESIDENT: Si la senyora Diputada no hi té incon- 

venient, votaríem conjuntament totes les esmenes, ja que hi 
ha una unitat ternatica. 

Aleshores, anem a passar a votaci6 les esmenes 100, 101, 
102,103,118,121,123,126,127,128,137 i 138. 

Les senyores i eis senyors Diputats que estiguin d’acord 
amb aquestes esmenes, que es posin drets. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
Aquestes dotze esmenes han estat rebutjades per 39 vots a 

favor, 53 en contra i cap abstencib. 
Passem ara R la Direcció General de Programacid, i Serveis 

Generals, Servei 02, i la primera esmena a qu& arribem 6s l’es- 
mena 105 del Grup Socialista, La senyora Marta Mata té la pa- 
raula per a defensar-la. 

La Sra. MATA: Senyor President, defensaria la 105 i la 11 5 
conjuntament. 

El Sr. PRHIDENT: Molt bé; 105 i 155. Grhcies. 
La Sra. MATA: Senyor President, senyores Diputades i 

senyors Diputats, defenso aquestes dues esmenes alhora, 
perque, de fons, en realitat hi ha eP mateix tema, És ei tema de 
la participació dels ajuntaments en l’ensenyament; 6s el tema 
de la relaci6 de la Conselleria amb els ajuntaments pel que fa a 
l’enseny ament I 

ks un tema que en aquests pressupostos resulta una mica di- 
ficil de discutir -més dificil que IIQ pas l’any passat, Aquests 
pressupostos signifiquen un retrocés en claredat respecte a 
l’any passat perque -ja ho vam dir en el moment de defensar 
la nostra posició davant l’esmena a la totalitat- aquests pres- 
supostos, així com l’any passat venien especificats en les cons- 
truccions per ajuntaments, aquesta vegada són especificats per 
serveis territorials, és a dir, per provincies. 

Per tant, no es pot veure a travks d’elis els compromisos 
que la Conselleria adquireix si més no pe? que fa a construc- 
cions, I9 concretament, l’esmena 105 és una esmena que 
afecta construccions. 

Els ajuntaments han tingut respecte a l’ensenyament una 
funcib tradicional que és la d’adquisició dels terrenys, vetllar 
per ies construccions i pel manteniment dels edificis dedicats a 
escola, a escoia primaria, a escola d’ensenyament general 
bhsic, com diem ara. Aquesta ha estat la seva comesa tradicio- 
nal. La veritat 6s que ha estat una comesa molt superada per 
tot el que ells, els ajuntaments, han hagut de rebre de pres- 
sions, de preocupacions, fins i tot d’aportacions economiques; 
per exemple, en ensenyament mitja com ara en els centres Iliu- 
res adoptats de batxillerat, a formació professional en les esca- 
les prbpies, en les escoles d’educacii, especiai. l?s a dir, els 
ajuntaments han tingut molta més preocupació que allb que 
els encomanava específicament la llei, i les nostres esmenes 
precisament demanen que s’especifiqui alguna cosa que no és 
--en el cas dels terrenys- comesa tradicional de I’stjuntarnent, 
i és l’aportació de terrenys per a fer centres d’ensenyament 
mitja. 

Tradicionalment 1’Estat s’havia preocupat de, si no buscar, 
almenys pagar els terrenys i les construccions. El que passa, sí 
que és cert, és que en tota la política d’aquests darrers anys de 
rnisbria quant a construccions, els ajuntaments, molts ajunta- 
ments, havien fet grans esforcos per a posar també terrenys 
per a construcció d’ensenyament mitj8. Pero aixo no perque 
sigui de llei, sinó perque era d’iniciativa propia dels ajunta- 
ments que tenien i podien oferir terrenys. 

Aixb afecta negativament els ajuntaments amb més dificul- 
tats de terreny, é3 a dir, els ajuntaments de localitats molt po- 
blades com ara Barcelona, com ara Reus i altres, Llavors, l’any 
passat aquest problema es va posar en aquesta Cambra i vil fun- 
cionar la racionalitat, i el Grup Centrista va donar suport a la 
inclusió del terme ({terrenys H en ía partida de construccions 
de centres de batxillerat i de FP. Aquest any aquesta esmena 
no ha prosperat en Comissió, jo no sé quina va ser exactament 
I’actuacib del Grup Centrista ni la dels Diputats que l’any 
passat formaven el Grup Centrista, ks possible que altres 
raons hagin fet oblidar la racionalitat amb quk l’any passat van 
actuar incloent aquest terme <<terrenys)>, terme que ha 
quedat inclbs ja en I’estat de comptes presentat per la Generali- 
tat, i si aquest any no s’hi inclou significara, jo diria, un retro- 
cés en el mateix plantejament dels pressupostos d’ensenya- 
ment de la Generalitat de Catalunya. 

L‘aitra esmena tracta de la inclusió dei terme u municipals>) 
en la partida destinada a subvenció de l’escola privada. Jo vol- 
dria que quedés constancia que es tracta de la partida 472/51, 1 
i 2, no de la partida 472/01, 1 i 2. 

El Sr. PRESIDENT: Senyora Diputada hem de rectificar. 
Alta on diu 472.. . 
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La Sra. MATA: 01, 1 i 2. Aquesta no era partida esmenada, 

El Sr. PRESIDENT: ks només la 472/51 1 i 2. 
La Sra. MATA: Aixo mateix. 
El Sr. PRESIDENT. Així és un sol concepte. 
La Sra. MATA: ks un sol concepte. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes gricies. 
La Sra. MATA: hs un sol concepte, és a dir, és el concepte 

de la subvenció a I’escola privada. Nosaltres hi afegíem (<mu- 
nicipal n. Nosaltres consideravem que almenys la Generalitat 
podia ajudar a l’escola municipal, podia obrir aquesta partida a 
I’ajuda a I’escola municipal com a escola privada. ks el menys 
que es podia fer, sobretot dedicat a aquests ajuntaments que 
han comes el gran error de fer escoles, com es veu ara. 

pauta, sinó l’altra. 

Moltes gritcies, senyor President. 
EI Sr. PRESIDENT: Algun torn en contra? Té la paraula el 

Diputat senyor Descals. 
El Sr. DESCALS (de I’escb estant.): Senyor President, des de 

l’escb mateix, quant a l’esmena nfimero 105, d’afegir-hi la pa- 
raula I( terrenys H, que fa relaci6 a batxillerat i a formació pro- 
fessional, nosaltres creiem que I’esforq ha de ser de tots. 
Creiem que hi ha un problema molt greu que 4s la manca de 
terrenys, i també creiem que en el moment que el Departa- 
ment es faci responsable de comprar sisterniiticament tots els 
terrenys per a dedicar-los a batxillerat i formació professional, 
restara diners per a inversions que generen llocs de treball, 

També voldria dir que en aquest aspecte els ajuntaments en 
els seus plans d’ordenació urbana poden reservar fhcilment ter- 
renys per a aquestes qüestions. 

De tota manera, el Departament té en compte les dificultats 
d’aquests ajuntaments, corn per exemple --deia la senyora 
Marta Mata-, concretament Barcelona i Reus, i en aquest 
moment s’estan ja fent unes gestions per a arribar a unes con- 
crecions amb I’Ajuntament de Barcelona, i en els convenis el 
Departament ja es fa responsable de pagar el 100%. Per tant, 
ens oposariem a la inclusió de la paraula <( terrenys)), per& no 
obstant aixb, no ens oposariem a l’esmena número 115 del 
Grup Socialista. 

Moltes gracies. 
El Sr. PRESIDENT: Bé, passem, doncs, a votació les dues 

esmenes, primerament I’esmena 105 del Grup Socialista. 
Les senyores i eis senyors Diputats ... (Ei senyor Descals 

demana per parlar.) Senyor Descals, ha d’afegir alguna cosa? 
El Sr. DESCALS: Si, com que han estat defensades les dues 

esmenes plegades, voldriem votació separada. 
EI Sr. PRESIDENT: Bé, és el que anava a dir. hs evident, 

desprks de la intervenció del senyor Descals. Per tant, doncs, 
corn he dit, l’esmena 105. 

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

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

Les senyores i eis senyors Diputats que s’abstenen? 
L’esmena 105 ha estat rebutjada per 37 vots a favor, 41 en 

I passem ara a votar l’esrnena 115, encara que n’hi hagi algu- 

Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 

contra i 11 abstencions. 

nes entremig, pero per major claredat. 

amb l’esmena 1 1 5 ,  que es posin drets. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Els que s’abstenen? 
L’esmena 115 ha estat aprovada per unanimitat dels 

presents. 
Passem ara ja a un altre Servei, la Direcció General d’En- 

senyament Primari, i aquí tenim quatre vots particulars del 
Grup parlamentari del Partit Socialista Unificat, 108, 109, I10 
i 1 11, que, potser, no sk si el Grup desitja retirar. 

El senyor Lucchetti els defensa. 
El Sr. LUCCHETTI: En compensació que no els retirem, 

seré molt breu, i, a més a més, faré una acumulació, senyor 
President. Defensarem en aquest torn els vots particulars 108, 
109, 124, 125, 129, 132 i 149, que ja correspon a un altre De- 
partament, que ks Cultura. Si em permeten la Mesa i els 
senyors Diputats, ho tornar6 a repetir: la 108, 109, 124, 125, 
129, 132, del Departament d’Ensenyament, i el 149 del De- 
partament de Cultura. 

Molt breument en la defensa d’aquests vots particulars, A 
nosaltres ens sembla que aquests vots particulars expressen 
moltes coses; cada un d’ells, segurament, expressa una cosa di- 
ferent, pero si tenen un denominador comú es la incoherencia 
entre els Departaments, la incoherkncia dintre dels mateixos 
Departaments, el fet que uns pressupostos elaborats pels De- 
partaments hagin hagut d’haver estat autoesmenats pels mat- 
eixos Departaments. Pensem quk comporta aixb: o incoherkn- 
cia o desconnexió o pressions corporatives, que, segurament, 
de tot hi ha, i a nosaltres, francament, que el Grup que dóna 
suport al Govern s’hagi autoesmenat quasi quaranta vegades a 
si mateix, el seu pressupost, 6s el que ens ha portat, en alguns 
casos, a defensar aquests vots particulars. 

1 alguns d’ells perqui: ens sembla que introdueixen incohe- 
rkncia a la incoherkncia. Nosaltres no entenem com es poden 
fer altes, justificades o no -no hi entro-, amb unes baixes 
que s6n concepte 122, de personal docent. El concepte 122 
són retribucions complementhies. Aleshores, quk passa? 
Podem fer una baixa de retribucions complementiries perquk 
tenim un. funcionari que es quedara sense retribucions com ple- 
menthries i es conformari, perquk és molt patriota, amb les re- 
tribucions &iques? Jo, la veritat, k s  que em sembla que 
aquestes esmenes, en fi, segurament obeeixen a pressions cor- 
poratives dintre dels diferents Departaments, a Última hora les 
tensions dintre dels Departaments, i introdueixen encara més 
garbuix al que ja inicialment presentaven els pressupostos. 
Perque, a més a més, rebaixen partides de coses que per a no- 
saltres són tan fonamentals corn aquelles a qui: desprks es des- 
tinen. No és que ho diguem nosaltres. El mateix Consell Exe- 
cutiu, si analitza fredament per que s’ha de fer una alta a pro- 
moció de noves tecniques educatives, i la baixa ha de ser per a 
I’adquisició d’elements audio-visuals. .. Jo, la veritat, és que 
em sembla que és molt dificil explicar els canvis que signifi- 
quen aquestes esmenes que ha presentat el Grup parlamentari 
de Convergencia i Unió, a les quals nosaltres fem aquest torn 
en contra, defensant el nostre vot particular. 

Perb n’hi ha algunes que tenen, fins i tot, una demostraci6 
no d’incoherkncia i de desconnexió entre els Departaments, 
sinó que presenten dificultats addicionals, com pot ser la 132, 
amb la qual es passen diners del Capítol VI, inversions reals, a 
programa per al millorament, creació i equipament de serveis 
a centres de recerca científica i tecnolbgica a una alta al Capítol 

javier



DIARI DE SESSIONS I P-NCrn. 144 / SESSI6 PLENARIA Nhm. 74.3 I 28 juliol 1983 4605 

UI, transferencies de capital, amb la qual cosa traiem diners 
que forqosament han de quedar dintre de l’estricte terreny 
públic, i obrim la possibilitat de subvencions a centres privats, 
que s h  transferhcies per inversions en rnatkria de recera i 
innovació tecnolbgica. Aixb no és Únicament distribuir millor 
els recursos o una esmena tecnica. Aixb significa de nou 
aquesta qiiestib que ja hem discutit i hem explicat diverses ve- 
gades diferents Grups, d’aquesta privatització creixent en el 
terreny de l’ensenyament, que s’expressa en esmenes com 
aquesta. 

Finalment, em referiré a la de Cultura, perque és de nou 
I’expressió de la incoherencia. En una partida de 3 milions de 
pessetes destinada a les despeses de trasllat d’uuna determinada 
exposicib, es canvia el nom i es diu ({despeses per a trasllat o 
muntatge d’exposicions H, Aixb, aparentment, pot semblar co- 
herent, és millor no assenyalar amb el dit unes determinades 
posicions i deixar una partida oberta, perb 6s que en aquest 
mateix article hi ha cinc o sis conceptes que es refereixen a or- 
ganització d’exposicions, que tots plegats sumen 82.650.000 
pessetes. A qu& v h e n  ara aquests canvis? A nosaltres ens 
sembla, sincerament, que son canvis que no introdueixen cap 
clarificació en els pressupostos, que més aviat al que vénen 6s 
a restar-los mes incoherencia, i és per aixo que nosaltres mam 
tenim aquests vots particulars a totes aquestes esmenes del 
Grup parlamentari de Converghncia i Unió. 

Res més, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: El Diputat senyor Descals té la paraula 

per al torn en contra. El senyor Descals també fara el torn en 
contra contra tot el que ha defensat, exceptuant el 149. Per 
tant, el 108, 109, 124,125, 129 i 132, tots vots particulars. 

El Sr. DESCALS: Quant a. I’esmena 108, que es tracta d’una 
baixa a personal docent i d’una alta a retribucions complemen- 
taries i pagues extraordiniries, 6s perque hi ha hagut un desdo- 
blament i ampliació de serveis que corresponen a dos caps de 
serveis, vuit caps de secció i deu de negociat, que corresponen, 
en primer lloc, a un cap de servei a contractació d’obres per 
desdoblament, servei de projectes i construccions, un cap de 
serveis de publicacions per desdoblament del gabinet tkcnic i 
publicacions i per a cobrir dues seccions del Servei Normatiu, 
dues del Jurídic, un del R6gim Intern de Funcionariat, un de 
Nomines, un de Control de Planificació, un de Secció de Com- 
ptabilitat i Negociats, al Gabinet d’Ordenacib Educativa tres 
persones, Servei General d’Estadística dues, Direcció General 
d’universitats una, Direccib General de Batxillerat dues, i de 
FP dues. Aixo suposa destinar una quantitat que es fluctuant i 
que esta programada a I’alFa, perque ha estat estimada d’acord 
amb I’augment que es preveu i que ha estat reajustada a través 
de diverses publicacions cemenqant pel BOE del 23 d’abril del 
83, per a personal docent, i del 17 de juny del 83, per al perso- 
nal no docent. I encara queda en aquest moment pendent Va- 
plicació de ia segona part de I’inccement, que correspon al 
2,5%. També es refereix aquesta quantitat a situacions que 
s6n fluctuants, com per exemple, les situacions de plena o 
d’exclusiva o de triennis o de carrecs directius, etcbtera. 

Quant a I’esmena número 109, es tracta de fer una alta a pu- 
blicacions i trebalts i una baixa en personat docent i llibres #es- 
colaritat. Aquest personat docent forma part de l’explicació 
que he fet fins ara. Quant a llibres d’escolaritat, s’ha passat a 
una altra partida de publicacions que ja ho assumeix. 

D’altra banda, no m’entretindrk aquí a dir la llista de Ilibres, 
fullets i opuscles que s’han fet, perque ja més o menys en vaig 
fer menció a l’esmena a la totalitat, 

D’altra banda, l’esmena número 124 i I’esmena número 
P 25 corresponen exactament al que ja havia dit abans sobre la 
introducció del vídeo a les escoles i la promoció de noves tec- 
niques educatives, aixi com també a les despeses originades 
per I’orientació vocacional i professional i els serveis escolars; 
per tant, la dono ja per defensada. 

Queden dues esmenes més, la 129 i la 132; que es referei- 
xen, concretament, a universitats. En el primer cas, es 
demana passar 13.Q85.00Q a I’organització de reciclatge del 
catal&, per una raó, perque un cop considerats els cursos que 
es van fer del gener al juiiol i els cursos de didhctica i les escoles 
d’estiu, així com les previsions d’octubre i desembre, la partida 
no s’ajustava a les necessitats reals, i aqui tinc un annex que, 
possiblement, seria massa llarg si us el diguks, i, d’altra banda, 
tenint en compte les dates actuals, l’import destinat per tot un 
any a les partides que sofreixen baixes s’hauria de gastar 
durant el trimestre setembre-desembr e. Llavors nosaltres 
creiem que és més interessant centrar tota I’atenció en tots 
aquests aspectes de I’organitzncib del reciclatge del catala i ,  és 
per aixo, que vam fer I’esmena corresponent. 

Quant a l’esmena número 132, es tracta, senzillament, de 
passar 20 milions de pessetes a transferhcies per a inversions 
en rnatkria de recerca i innovacib tecnologica, Tot aixb va des- 
tinat al taller central electronic que serk dedicat a tots els cen- 
tres de recerca i credits. S’ha establert un conveni amb centres 
de recerca, a través dels quals s’ha fet una acció conjunta. EI 
taller electrbnic costa 8 milions de pessetes. Després hi ha una 
primera fase d’un centre de chlcul per 12 milions de pessetes 
per a tots els centres de Catalunya de recerca, un servei de tra- 
ctament d’imatges per 12 milions de pessetes i un servei de 
microscbpia electrbnica per 8 milions de pessetes. Aquests 
convenis es fan amb centres de recerca, tal com he dit abans, 
per a l’equipament que ja des de 1982, en part, funciona, i s6n 
equipaments de serveis d’espectroscbpia de masses, espectros- 
cbpia de raigs X, Servei de Radiacib Ambiental, etcktera. 

D’aquesta manera es pensa unificar aquests aspectes per a 
una millor economia i eficacia. 12s per tots aquests aspectes 
que nosaltres voldríem mantenir el que en Comissi6 va 
quedar ja incorporat. 

Moltes gracies. 
El Sr, PRESIDENT: 6s que es desitja fer ara el torn en 

contra respecte al vot particular 149? El senyor Vidal té la pa- 
raula per al torn en contra. 

El Sr. VIDAL I GAYOLA: El vot particular del Grup parla- 
mentari del Partit Socialista Unificat de Catalunya, número 
149 del Butlld del Parlament, fa referencia a una emena  del 
Grup parlamentari de Convergbncia i Uni6 que té exclusiva- 
ment per finalitat canviar la denominació del concepte 259.02, 
del Servei 05, del Departament de Cultura, i és coherent amb 
tot un conjunt d’esmenes que ha presentat el nostre Grup per 
tal d’evitar, quan sigui possible, i quan sigui util de cara a la 
gestió dels pressupostos, l’excessiva concreció en determina- 
des partides. Per exemple, aquesta portava el titol dlespeses 
per al trasllat i muntatge a diverses ciutats de I’exposiciÓ “L’ar- 
queologia a Catalunya, avui” H ,  Pensem que d’aquesta 
manera, i combinant, aleshores, Vagilitat que d6na el canvi de 
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denominacib amb les denominacions d’altres partides, es 
podra treure major profit dels pressupostos, i, per tant, ens 
sembla que no es pot dir que aquesta sigui, ni incoherent, ni 
contradictoria, i ens decidim per mantenir-la. 

EI Sr. PRESIDENT: Senyor Diputat, és que podríem passar 
a votació conjuntament almenys tots els vots particulars rela- 
tius al Departament d’Ensenyarnent? 

El 3s. LUCCHETTI: Si, senyor President, i, fins i tot, si es 
vol, una que jo no he defensat perquk me l’he oblidat a la but- 
xaca, i que dono ja per defensada, que és la 110, que és un 
complement de la 109; la dono per defensada.i suposo que és 
dbna tambk per contestada i, segurament, per rebutjada. 

El Sr. PRESIDENT: Bé? aleshores passariem a votació, ja 
que tothom hi esta d’acord, els vots particulars 108, 109, 110, 
124,125,129,132 i 149. 

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

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
Tot aquests vots particulars que hem enumerat han estat re- 

butjats per 33 vots a favor, 51 en contra i cap abstencib, 
I passem ara al vot particular nljmero 11 1,  també del Grup 

parlamentari del Partit Socialista Unificat. Per a defensar-10, té 
la paraula el Diputat senyor Lucchetti. 

El Sr. LUCCHETTI: Senyor President, senyores Diputades, 
senyors Diputats, hmbk molt breument. Aquest vot particular 
lliga amb el vot particular 91, que hem retirat fa una estona 
perb, de fet, respon a la mateixa filosofia. Bs un vot particular 
amb una esmena presentada pel senyor Vifials, i acceptada pel 
Grup que donava suport al Govern, amb la qual cosa es feia 
una reducció de tot, prricticament lot l’article 29, deixant a 
1.000 pessetes totes les partides. 

Llavors, és una argumentació similar a la que he fet abans. 
Em sembla d’una gran incoherkncia pressupostar unes parti- 
des, fins i tot partides com per al Servei d’hformhtica i Docu- 
mentació Juvenil, 8.320.000 pessetes; per a la Subdireccio Ge- 
neral de Policies Locals, coordinació i Formacib, 50 milions de 
pessetes, etcktera, i que després, simplement, per interessos 
de pactes amb Grups per a aconseguir el suport en aquests 
pressupostos, aquestes partides, que estan en els pressupostos 
-que quan estaven en els pressupostos, nosaltres suposem 
que si hi eren és per& tenien una lbgica-, doncs desaparei- 
xen, es redueixen totes aquestes partides a 1.000 pessetes, se 
suprimeix d’un <( plumazo D tot I’article 29, que signifiquen 
una skrie de possibilitats de,.. La veritat, ens sembla tan poc 
seriós, tan poc seriós l’espectacle que hem tingut en la Comis- 
sió a l’hora de discutir aquestes esmenes, que ens ha motivat a 
presentar aquest vot particular, encara que només fos d’una 
manera testimonial, perquk, una de dues, o els pressupostos 
estaven mal fets, i deshores reconeguem-ho, o, si no, si esta- 
ven ben fets, llavors reconeguem per qub s’han acceptat aques- 
tes esmenes. 

Res més, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Per al torn en contra tti la paraula el Di- 

putat senyor Subiri. 
El Sr. SUBJRA I CLAUS (de 1 kxcb estant): Senyor President, 

des de l’eescb mateix. Si el raonament que fa el senyor Lueche- 
tti fos absolutament cert, llavors no caldria el debat pressupos- 
tari. El debat pressupostari en Comissi6 de vegades fa que els 

pressupostos hagin de ser modificats i hagin de ser modificats 
en determinats sentits, que ens semblen a nosaltres coherents, 
i per aixo vam acceptar i vam participar en les esmenes transac- 
cionals que s’han esmentat. 

Concretament, aixo fa referkncia a una emena transaccio- 
nal que va consistir a deixar totes les partides de l’article 29 a 
1 .O00 pessetes, és a dir, obertes, i que, efectivament, va signi- 
ficar una reducci6 de coses que inicialment el Consell Executiu 
pensava que era correcte exposar en el document pressuposta- 
ri. Perb -hi insisteixo- va fer una argumentacib algun Grup 
que convenia un estalvi, una major austeritat, i concretament 
reducció, en aquest cas, de l’ernissió de deute públic; a nosal- 
tres ens va semblar acceptable aixo, i ho vam fer així. 

Per tant -hi insisteixo-, si el debat pressupostari serveix 
per a alguna cosa, serveix per a fer transaccions d’aquesta 
mena. 

Moltes gracies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Passem a votació el vot particular 

número 11 I ,  del Grup parlamentari del Partit Socialista 
Unificat. 

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

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
El vot particular 1 I1 ha quedat rebutjat per 32 vots a favor, 

I passem ara a I’esmena 1 12, del Grup Socialista. 
El Sr, DESCALS: Senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Té la paraula per a defensar-la. .. Sf ? 
El Sr, DESCALS (de Iéscb estant): Senyor President, nosal- 

tres presentariem una esmena transaccional, que representaria 
la retirada de la número I12 i de la nGmero 113. 

EI Sr. PRESIDENT: Bb, dones, presentin-la, 
(LX Sr. Descais Iliuru eE text de I’esmena transaccional a !Q 

Mesa). 
Moltes gricies. Bé, aleshores, d’aquesta esmena transaccio- 

nal que presenta el Grup parlamentari de Convergkncia i 
Unió, el senyor Secretari en donarh lectura i després demana- 
rem als Grups esmenants si estan d’acord a retirar les esmenes. 

ks una esmena transaccional que comportaria, si els Grups 
esmenants ho accepten, la retirada de les esmenes 1 I2 i 1 13. 

El Sr. SECRETARI PRIMER: L’esmena transaccional pro- 
posa una sbie  d’altes a la Secció 06, Servei 03, Capitol IV, art¡- 
cle 43, a <<Ens territorials per a aplicar el Decret d’educació 
compensat 6 ria § 

((1. A Educació permanent per a adults; 2. A altres; I’im- 
port, 1.000, A la. Secció 06, 04, Capitol IV, article 43, a <<Ens 
territorials per a aplicar el Decret d’educació compensatbria H ,  

1.000. A la Secció 06, 06, Capítol IV, article 43, a tcEns territo- 
rials per a aplicar el Decret d’educacib compensatoria)>, 1.000. 
Ces baixes es financen amb baixes a la Semi6 06, 03, Capitol 
IV, article 43, numero 473.5 1, <{Programa d’educacib perma- 
nent per a adults)), 3,000.{< 

EI Sr. PRESIDENT: ks que ei Grup Socialista, que havia 
presentat l’esmena 112, esth d’acord a retirar aquesta esmena 
en profit d’aquesta esmena transaccional? (Puusa). GrBcies. 

El Grup del Partit Socialista Unificat, que havia presentat 
l’esmena 113, esta d’acord a retirar l’esmena 113, en profit d’a- 
questa esmena transaccional? Pausa). 

50 en contra i cap abstenció. 
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hs que els altres Grups parlamentaris, és a dir, els Grups de 
Centristes, d’Esquema Republicana i Grup Mixt, estan d’acord 
que aquesta esmena transaccional sigui admesa a tramit? 
(Pausa). D ’acord. 

Bé, en aquestes condicions, doncs, queden retirades les es- 
menes I 12 i 1 13 , i debatem aquesta esmena transaccional. 

ks que es desitja defensar-la? (Pausa.). No hi ha torn a 
favor, per tant, tampoc torn en contra, i passem immediata- 
ment a votació. 

Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 
amb l’esmena transaccional, que es posin drets. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
L’esmena transaccional ha quedat aprovada per unanimitat 

dels presents. 
1 passem ara a l’esrnena 114, del Diputat senyor Josk Maria 

Corral. El senyor Corral tb la paraula per a defensar-la. 
EI Sr. CORRAL: Gracias, sefior Presidente. La enmienda 

114, que esth en Ia publicacibn del Boletín, queda un tanto con- 
fusa, pero el escrita dirigido a la Comisión, del I de julio, 
aclara su contenido. Tiene fundamentalmente dos partes, que 
posi blemente sea conveniente votarlas por separado, que es, 
por una parte, e? aumento en la partida destinada a la subven- 
ción de la educación especial a 1.800 millones, y, la segunda 
parte, seria el trasvase de fondos de las subvenciones a ense- 
íianza privada hacia las construccimes escolares. 

En torno al primer apartado, al tema de la educación espe- 
cial, yo tendria, a partir de aquí, que hacer referencia a la con- 
testación que el Conseller de Sanitat i Seguretat Social daba el 
otro dia a nuestro partido, a la enrnienda a la totalidad presen- 
tada a la Seccibn de Sanidad y Servicios Sociales. Nosotros no 
hicimos uso del turno en contra, en aquellos momentos, 
porque 10s datos que se nos dieron en la Cimara no concorda- 
ban, en todo caso con 10s datos que nosotros teniamos, y antes 
de proceder a intervenir preferimos comprobar la intervención 
del sefior Conseller, de forma que, por una parte, la prudencia, 
que siempre debe ir ligada a la firmeza, hiciese que nuestras 
palabras estuviesen, evidentemente, en e1 camino de 10 corre- 
cto. Y, efectivamente, en un turno en contra a una enmienda 
a la totalidad en Sanidad y Servicios Sociales, el Conseller de 
Sanidad no nos habló de sanidad, sino que nos hablb, efectiva- 
mente, de unas cuestiones de ensefiianza en torno a la educa- 
ci6n especial, Y es evidente que a partir de aquí si, y enlazando 
con la enmienda, que cabria plantear lo siguiente, y es que en 
1982, efectivamente, habian 720 millones, mis 200 en Sani- 
dad y Servicios Socides, que acabaron convirtiéndose en 920 
millones. Y que en 1983 esa misma partida era no de 1.300, 
como planteaba el Conseller, sino de 970, con 10 que si obser- 
vamos en funcih de 10s incrementos del coste de la vida y de 
gastos, evidentemente, esta partida ha sufrido una 
disminucibn. 

En todo caso, 10s 1.300 millones de que nos hablaba el 
señor Conseller no son el proyecto efectuado por el Gobierno, 
sinó que, en todo caso, son el producto de una discusión en 
Comisión a partir de enmiendas de otros Grupos parlamenta- 
rios y que, por 10 tanto, rectifican la voluntad inicial de recorte 
efectuada por el Consell Executiu, 

Y, evidentemente, es en torno a esa partida que nosotros 
groponemos ese aumento a 1.800 millones. Lo hacemos, efe- 

ctivamente, también teniendo en cuenta dos cuestiones, que 
cabria afiadir a las informacions que se nos dió en esta CBmara 
por parte del señor Subira, y es que en torno a todo 10 destina- 
do a Sanidad y Servicios Sociales habria que tener en cuenta 
dos cuestiones importantes, para comprender exactamente el 
montante económico que se destina a 10s disrninuidos fisicos, 
psiquicos y sensoriales. 

Y habría que tener en cuenta, en primer Eugar, 10s remanen- 
tes existentes en la Conselleria, funcionando de presupuestos 
anteriores, que se han gastado a pesar de no estar presupuesta- 
dos el año pasado, y, por otra parte, también tener en cuenta 
que ei montante fuerte de 10s aumentos en la Dirección Gene- 
ral de Servicios Sociales se opera, fundarnentalmente, en un 
aumento de 1.000 millones de pesetas a la tercera edad, a la 
vejez, que a nosotros nos parece muy bien, y quizi sea pom, 
pero en todo caso hay que situar las cuestiones en su sitio y, 
por 10 tanto, esto, evidentemente, matiza y rectifica determi- 
nado tipo de opinibn triunfalista en torno a la dedicacih por 
parte del Consell Executiu a este tema. Y en todo caso, 
siguiendo en concreto en la enrnienda, tener en cuenta que 
una cosa es 10 que e1 Consell Executiu ha presupuestado en el 
proyecto de presupuestos y que esta en el Boletin mimero 141, 
y esa es su voluntad politica, sobre la que tiene que responder, 
y otra cosa, efectivamente, es 10s aumentos que se hayan 
podido operar - mhhnos e insuficientes todavia-, es decir, 
que ha sido debido a la opini6n y la posicibn de 10s diferentes 
Grupos parlamentarios, que en su presih han conseguido, 
con sus enmiendas, mejorar esa situación. 

Esta primera parte de la enmienda pretende garantizar el de- 
recho a la educación, sin discriminaciones de carhcter paterna- 
lista, a 10s disrninuidos fisicos, siquicos y sensoriales, y es por 
esto y en este terrenu que nosotros planteamos el aumento de 
estos 1.300 millones, que en este momento ya están presu- 
puestados, a 10s 1.800 millones, que es 10 que planteamos en 
nuestra enmienda, teniendo en cuenta que esto va a significar 
poder garantim el 75%, no el 100%, de la educacibn, y, efecti- 
varnente, a estas entidades que, con esfuerzo, con dedicacih, 
profesionalidad y sacrificio están garantizando esta. educacih 
de este sector social como son 10s disminuidos fisicos, síquicos 
y sensoriales. También, efectivamente, es posible y es necesa- 
ria esta enmienda de aumento hasta 10s 1.800 millones en fun- 
ción también de que se p u d a  aplicar esta circular de 4 de se- 
ptiernbre de 1981, que a nosotros nos parece positiva y que 
marca 10s criterios de actuacibn en torno a la educación espe- 
cial. Lo que ocurre, es que la circular esta ahí, si no hay una 
posibilidad económica, para gacantizar esta circular, efectiva- 
mente, es una circular vacia. Por io tanto, para aplicar la propia 
circular del Consell Executiu es necesario aumentar en esta 
partida a 1.800 miltones. Nosotros, en otros aspectos, en aspe- 
ctos de sanidad ya, efectivamente, incluiamos enmiendas por 
valor de aumento de 1.500 millones que eran en cago a au- 
mentos de ingresos y que por este motivo no fue considerada 
procedente su tramitación en la Cámara. 

Nosotros pedirnos el voto, precisarnente, a las señoras y se- 
ñores Diputados sobre esta cuestión, y sobre todo teniendo en 
cuenta que ha habido un esfuerzo importante por mi parte de 
intentar, tanto al sefior Descals como a otros miembros de 
Convergencia y Unión, de convencer de la importancia de 
situar esta enmienda y que sea aprobada por el Pleno del Parla- 
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ment de Catalunya, y, en tode caso, ofreciendo también la po- 
sibilidad de otras formas de financiación si es que, efectiva- 
mente, no les gustaba la forma de financiación propuesta. En 
todo caso, 10 que si que es verdad es que a pesar de que el 
señor Subiri anunciaba a esta Cámara ayer la posibilidad de 
otra fuente de financiacibn de dinero para 10s disminuidos fisi- 
cos y sensoriales, 10 cierto es que Convergencia y Unibn no ha 
respondido en ningÚn caso a la posibilidad de, mediante 
formas de financiacibn diferentes, dotar esta partida de un 
montaante económico mis elevado que garantim ese 75% nece- 
sario en enseñanza para 10s disminuidos fisicos, síquicos y sen- 
soriales. Y termino planteando que éste es el espiritu y ei in- 
tento; posiblernente se me dé algún tipo de argumentación en 
torno a las transferencias de Madrid, en torno R esta serie de 
cuestiones que se han repetido varias veces en esta Cámara; 
yo, para no alargar la intervención, si que pienso que la Dipu- 
tada Teresa Eulalia Calzada ya había planteado anteriormente 
en torno alguna de sus enmiendas, y que nosotros hemos 
votado por considerarlas positivas es decir, ya haya planteado 
elementos de soberania del Parlament y elementos que no voy 
a repetir y que sitian el debate en su justo termino. 

La segunda parte de la enmienda. seria, evidentemente en 
votación separada. No voy a alargarme; simplemente decir de 
10 que trata su filosofia, que es de disminución de dinero en 
subvenciones a la privada para pasarIo a construcciones 
escolares. 

Gricies, senyor President. 
EI Sr. PRESIDENT: Per al torn en contra, té la paraula el 

Diputat senyor Descals. 
El Sr. DESCALS (de E’esc6 esíant): Gracies, senyor Presi- 

dent, des de l’escó mateix. D’acord amb la iegislacib vigent 
que ja vam apuntar en el torn en contra a l’esmena de la totali- 
tat, hi ha un seguit de decrets, de reials decrets, d’ordres i de 
convucatbries que, en aquest moment, fan inviable I’esmena 
presentada pel Diputat senyor Corral. 

Mol tes gricies, 
El Sr. PRESIDENT: Passem doncs a votació l’esmena 114, 

del senyor Corral. (Pausa.) Senyors, passem a votaci6. 
El Sr. CORRAL (de i’escb estant): Senyor President suposo 

que la Mesa accepta la separació dels dos conceptes dins de la 
mateixa esmena per a votar-los separadament. 

El Sr. PRESIDENT: Ah, per a votar separadament, a veu- 
re.,. El que passa és que, aleshores, si el senyor Corral ens vol 
dir quina és la separació, perquk del text de l’esmena no queda 
molt clar. 

EI Sr. CORRAL: lh que en el Butlletlnno ha quedat molt ben 
reflectit, per culpa nostra, en la forma de presentació. La pri- 
mera esmena. seria una baixa de 500 milions al 060347251.1 i 
una alta ai 060347251.2, que seria el total dels 1.800 milions 
de pessetes a l’educació especial, T I’altra seria la baixa en sub- 
vencions a l’ensenyarnent privat i I’aíta a construccions 
escolars. 

El Sr. PRESIDENT: La veritat és que jo crec entendre el 
que diu el senyor Corral, i és que ell voldria que es votés sepa- 
radament el que representa augmentar a 1.800 milions les sub- 
vencions a l’educació especial de la resta de la seva esmena. 
Ara, encara que segurament ei senyor Corral ha dit exacta- 
ment el finanqament i la quantitat que aixo requereix, 6s a dir, 
les baixes d’on han de venir, no hem tingut temps de pren- 

dre’n nota. Si les senyores i els senyors Diputats estan d’acord 
que l’enregistrament ja seri suficient, i es donen per satisfets 
amb aquesta explicacib verbal, u bé, si cal, doncs, necessitarí- 
em tenir un escrit. ., 

El Sr. CORRAL: Senyor President, aquest escrit és un escrit 
meu destinat a la Comissió d’Economia Finances i Pressupost, 
de 1’1 de juliol, en el qual s’explica, exactament, el número de 
partida d’on vari aquests 1.800 milions. 

EI Sr. PRESIDENT: Bé, senyor Corral, el nostre Oidor de 
Comptes em diu que amb E’escrit encara no es veu molt ciar. 
Si vostk, senyor Corral, volgués fer el favor d’explicar-ho al 
senyor Oidor i, aleshores, podriem, segurament, passar a vota- 
ció tal com vast& indica. 

No fem cap interrupció s h  purament uns segons, molt poc 
temps, perquk aquesta expiicacib quedi clara, i aleshores 
podrem passar a votacih (Pausa,) 

Bé, aleshores, ara ha quedat aixo molt clar; I’esmena 114 
del senyor Corral podem considerar-la desglossada en dues 
parts. Una primera part que proposa una rebaixa de 500 mil- 
ions en la partida 0603, és a dir, Secció 06, Servei 03, partida 
47251.1, que diu: ({Centres privats d’EGB)}, i, amb aquests 
500 milions d’aquesta baixa, augmentar la partida 
060347251.2, que 6s ((Centres Privats d’Educaci6 Especial >>; 
d’aquesta manera, la dotaci6 d’aquests centres privats d’educa- 
ciÓ especial d’aquest concepte passaria de 1.300 milions a 
1.800 milions. Anem, doncs, a passar a votació aixb. 

Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 
amb la primera part de l’esmena del senyor Corral, que es 
posin drets. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
L‘esmena ha estat rebutjada per 33 vots a favor, 57 en 

contra i cap abstenció. I ara passem a votar la segona part de 
I’esmena, que és tota la resta, és a dir, totes les altres coses que 
feien variar la proposta del senyor Corral, exceptuant el que ja 
ha estat votat. 

Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 
amb la segona part de l’esmena del senyor Corral, que es posin 
drets. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
L‘esmena ha estat rebutjada per 3 vots a favor, 57 en contra 

i 30 abstencions. 
Continuem amb l’esrnena 116 del Grup Socialista. Fer a 

defensar-la, té la paraula la Diputada senyora Marta Mata. 
La Sra. MATA: Senyor President, senyors Diputats i senyo- 

res Diputades aquesta esmena demana una alta en el concepte 
472012, <<Centres privats d’EGB, ajut a la transformació 
d’una escola pública,), és a dir, compliment de la llei anome- 
nada del CEPEPC, i comporta una baixa al 47201 1, (<Centres 
privats de pre-escolar >>. Ens trobem per Última vegada també 
davant d’un diferent tractament de la política dibuixada en 
aquest Parlament i dins de la política general del Consell Exe- 
cutiu respecte a ensenyament. Es tracta de I’acompliment de 
la Llei del CEPEPC. Si dkiem de l’altra, de la Llei de Centres 
Experimentals, que ha estat la primera llei d’ensenyament que 
s’ha fet a Catalunya, d’aquesta hem de dir que 6s la gran llei 
d’ensenyament d’aquest Parlament en aquesta legislatura. És 
una Elei volguda a fora dei Parlament, volguda a dins del Parla- 
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ment, presentada pe2 Consell Executiu, molt discutida aqui, 
molt avanqada aquí, prkticament votada per unanimitat, i jo 
diria que, almenys fins ara, ha estat l’única llei celebrada dins i 
fora del Parlament; celebrada amb coca i porró de xampany, 
perb celebrada. Aquesta llei ha estat dotada amb 50 milions de 
pessetes, l’altra amb 30, aquesta amb 50 i una partida oberta 
de 1.000 pessetes per a construccions. 

En canvi, la partida de la qual nosaltres pretenem de treure 
el diner per acomplir la Llei del CEPEPC 6s una partida prbpia 
del Consell Executiu de la Generalitat, és una partida de 328 
milions de pessetes, que van a subvencionar el que s’anomena 
pre-escolar de l’escola privada, i ni tan sols el van a subvencio- 
nar per a convertir-lo en gratui‘t, sinó simplement, segons 
se’ns va dir, per a ajudar que el pre-escolar d’algunes escoles 
privades no pugks de preu, és a dir, pecquk els que poden 
pagar el pre-escolar, aquest any no se’ls apugi. 

ks una politica totalment nova a Catalunya pel que fa al pre- 
escolar, una politica prbpia del Consell Executiu, no del Parla- 
ment, perb és que ni tan sols hi ha passat pel Parlament, una 
política de prioritzar el pre-escalar privat, dins del Departa- 
ment. Un directiu de1 Departament ens deia, en bell castella- 
nesc, el dia que vam parlar d’aquesta partida ((es0 es mentar la 
soga en casa del ahorcado >>, una política jo també diria sobre- 
tot arriscada, i tinc por que hagi de dir tambk irresponsable 
perquh és un precedent, perque jo no crec, he de dir que jo no 
crec en el risc electoral que aixb comporta, no crec que aquesta 
política pugui assegurar-se la seva cantinu’itat. 

El que nosal tres precisament proposem altra vegada, carn 
hem fet amb eh videos i amb la Llei de Centres Experimen- 
tals, no 6s la buidada d’aquesta partida, sinb la inclusi6 d’a- 
questa partida en el compliment de la Llei del CEPEPC. ks a 
dir, per a ajudar realment ei parvulari de E’escola que vol 
convertir-se en escola pfiblica, no per a ajudar el parvulari de 
l’escola que vol continuar essent privada, sinó per a ajudar el 
parvulari de I’escola que vol convertir-se en escola pública, 
que és, precisament, el que nosaltres volíem a través de la Llei, 

Per tant, senyor President -ho repeteixo-, la nostra pro- 
posició no és una buidada de partides, sin6 una inclusió de par- 
tida en l’acompliment d’una Llei votada per aquest Parlament. 

Moltes gracies. 
El Sr. PRESIDENT: Per al torn en contra té la paraula el Di- 

putat senyor Descals, 
El Sr. DESCALS (de I’escb estant.): Senyor President, si 

m’ho permet, voldria fer el torn en contra quan s’hhagi defensat 
l’esmena número 11 7, perque es tracta de la mateixa caixa, 

El Sr. PRESIDENT: Molt bé, d’acord. Aleshores, passem a 
I’esmena 1 17, del Grup parlamentari del Partit Socialista Un¡- 
ficat. Per a defensar-la té la paraula la Diputada senyora 
Calzada. 

La Sra. CALZADA (de I’escb estant.): Dono per defensada 
aquesta esmena; la intencionalitat és la mateixa. Es tracta, no 
de fer desapareixer la quantitat de 328 milions, sinó que 
aquests 328 milions ajudin a ampliar i a millorar -en aquest 
cas a ampliar- la construcció i la xarxa púbIica de l’ensenya- 
ment a Catalunya. 

Grkies, senyor President, 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies. Aleshores, el senyor 

El Sr. DESCALS: Gricies, senyor President; bé, aquí és 
Descals té la paraula per al torn en contra. 

una mica dificil perque I’esmena socialista buida aquesta quan- 
titat i la passa a les escoles que volen entrar a la xarxa púbIica, i 
I’esrnena comunista la buida i la passa a noves places escolars 
(RinileS.) S í ,  Pero noves places escolars és un aspecte, i la Liei 
del CEPEPC concretament potser dés un altre. En fi, jo el 
que voldria dir ks que I’escola p6bIica en aquest moment ha es- 
cofaritzat ja tots els nens de quatre i cinc anys que ho han 
volgut -nens i nenes-, i, per tant, la inclusió deis parvuls 
dintre del primer cicle de I’educació general basica ha cornpor- 
tat la intenció d’estendre-ho a la privada, sobretot els que ja 
reben una subvenció de I’Administració. 

En aquest moment, tenim en la privada 3.67 1 unitats, de les 
quals només estan subvencionades per a pre-escolar el 0,739’0 i 
són les que procedeixen de vacants cobertes de patronat. Lla- 
vors, aquestes 1.312 unitats venen repartides en escoles, de 
les quals el 60% són escoles que ja estan subvencionades ai 
100°/r, i el 40% escoles que estan subvencionades al 84 i al 68%. 
Hi ha moltes escoles del CEPEPC que estan subvencionades 
al 1009’0, per tant, aquests diners aniran també, Iogicarnent, a 
les escoles del CEPEPC. 

Llavors, a partir d’aqui, es considera una primera fase tal 
com deia la senyora Marta Mata, que seria convenient de sub- 
vencionar perque I’augment de les quotes que hcm de pagar les 
fam‘lies no augmentin. Aquest augment vindria representat 
per un 13 i un 17% respectivament; el 13 a les despeses de fun- 
cionament i el 17 a les de personal. Aixo faria una quantitat 
per mbdul de 249.552 pessetes, que multiplicat per les 1.312 
donen els 328 milions de pessetes posats en aquesta partida. 

Moltes gricies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Be, anem a passar a la votació, pero vo- 

tacions separades perque obviament les dues esmenes s6n in- 
compatibles. Proposen, Ia mateixa baixa perb, en canvi, propo- 
sen altes diferents. 

Comencem, doncs, per votar l’esrnena 116, del Grup 
Socialista. 

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

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

Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
Yesmena 116 ha estat rebutjada per 35 vots a favor, 45 en 

I passem ara a votar l’esmena 117. 
Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 

amb l’esmena 117, que es posin drets. 
Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
Cesmena 117 ha estat rebutjada per 35 vots a favor, 45 en 

contra i 9 abstencions. 
I continuem, ara, amb l’esmena 120 de! Diputat senyor 

Corral, El senyor Corral t4 la paraula per a defensar-la. 
El Sr, CORRAL (de Ikscb estant): Si, sefior Presidente, 

desde el escafio rnismo, con esta enmienda a ensefiinnza de 87 
millones, que est$ destinada a empresas comerciales, indus- 
triales o financieras, la intencibn nuestra era un poc0 en la 
misma linea de otras que ya hemos defendido, y que conectan 
con la enmienda a la totalidad del Departamento. Es el intento 
de desviar las inversiones de subvenciones a la enseñanza pri- 
vada hacia las construcciones escolares a nivel pública En 

contra i 9 abstencions. 

javier
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todo caso en funcibn -para. agilizar. el debate- del tipo de YO- 

taciones que se operan en la Cámara nosotros procederiamos a 
retirar la enmienda. 

El Sr. PRESIDENT: Molt bé, l’esmena ha quedat retirada i 
ara ja canviem de servei i passem al Servei 05, Direcció Gene- 
ral d’Ensenyament Universitari, 011 hi ha l’esmena 131, del 
Grup parIamentari del Partit Socialista Unificat, Per a 
defensar-la té la paraula la Diputada senyora Teresa-Euíilia 
Calzada, 

La Sra. CALZADA: Senyor President, senyores i senyors 
Diputats, aquesta esmena quasi teníem la intenció de retirar- 
la, no perque no creiem que sigui important, sinó perque 
creiem que és ridicul haver de discutir en el plenari de la 
Cambra aquest tema. 

Jo els llegiré el concepte en el qual ha estat presentada 
aquesta partida, i és Direcci6 General d’Ensenyarnent Univer- 
sitari, Capitol IV, transferbncies corrents, article 47, institu- 
cions sense finalitat de lucre, concepte 474/01, que diu a u b -  
vencions per a I’organitzacid, de cursos de corner$ exterior H. 

A nosaltres ens va sorprendre aquest títol i vam presentar 
una esmena amb demanda d’informació. Fendivem que en 
Comissió el mateix Grup que dóna suport al Govern, Conver- 
gencia i Unió, hagués vist o ens hauria d’haver dit, des del 
nostre punt de vista, que si aixb era promoci6 del comeq 
doncs havia d’anar al Departament corresponent de comerq, i 
la gran sorpresa que nosaltres vam tenir en demanar informa- 
ci6 és que el portaveu de Convergkncia i Unió ens va dir: 
doncs, si, aquests 5 milions és per a aixb, per a subvencionar 
l’organització de cursos de comerq exterior. A on, amb qui, 
quan, com? Aixb no se’ns va contestar, i entre passadissos ens 
vam assabentar que aquesta era una subvenció que ja havia 
tingut compromis el Departament &Ensenyament, nosaltres 
no sabem si amb institució de reconeguda solvkncia o de reco- 
negut prestigi, pero sí que sabem que no és amb una instituc5 
que no tingui finalitat de lucre. 

Es per aixo que ens va sorprendre que hi hagués aquesta par- 
tida, aquest concepte; no se’ns va donar la informació i ,  a mes 
a més, per la que vam obtenir pels passadissos, sabem que 
aixb no va a parar a cap institució que sigui sense finalitat de 
lucre. 

Grhcies, senyor President; gricies, senyores i senyors 
Diputats, 

Ei Sr, PRESIDENT: Algun torn en contra? El senyor Des- 
cals té la paraula. 

El Sr. DESCALS (de i’escó estant.): Sí, de fet jo repeteixo el 
que vaig dir en Comissió, Es tracta simplement, a través d’a- 
quests cursos, de promoure el cornerq en benefici de les nos- 
tres indústries, per tant, aquests 5 milions són destinats a aixb. 

Moltes gracies. 
El Sr. PRESIDENT: Bé, passem, doncs, a votacili I’esmena 

Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 

Les senyores i eis senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
L‘esmena ha estat rebutjada per 36 vots a favor, 46 en 

contra i 9 abstencions. 
Passem ara a un nou servei, la Direcció General d’Ensenya- 

ments Professionals i Artístics, on la primera esmena no retira- 

13 1 del Grup parlamentari del Partit Socialista Unificat, 

amb l’esmena, que es posin drets. 

da és l’esmena 134, del Grup parlamentari del Partit Socialista 
Unificat. Per a defensar-la. té la paraula la Diputada senyora 
Calzada. 

La Sra. CALZADA (de I’escó estant.): Senyor President, 
aquesta esmena, me n’hauré descuidat jo en anunciar el 
nombre d’esmenes a retirar al comenqament, perque esta reti- 
rada. Era una esmena de demanda d’informacib, de tota 
manera, em sorprh que hi hagi hagut aquesta partida de 10 
milions en una escola que segons la informació de que nosal- 
tres disposem encara no est& creada, i que aquestit partida va. 
destinada al seu funcionament. fis una de les altres moltes in- 
coherhcies que té aquest Departament d’Ensenyament. 

Gracies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Bé, l’esmena ha estat retirada; passem 

a E’esmena següent, que és l’esmena 136 del mateix Grup 
parlarnen tari. 

La Sra. CALZADA (de I’escb estant.): Si, senyor President, 
des de l’escb mateix, l’esmena 136 i I’esmena 138 -que jo no 
sé si abans l’he retirada perb que sí que voldria explicar-la- 
tenen una mateixa significacib.. . 

El Sr. PRESIDENT: L’esmena 138, senyora Diputada, ha 
estat votada i rebutjada. De manera que li prego que no hi faci 
al.lusi6 perquk ks una qiiestió ja tractada per la Cambra. 

La Sra. CALZADA (de l’esch estant.): GrBcies, senyor Presi- 
dent, s h  les sorpreses que pot donar la discussió d’aquests 
pressupostos quan saps que totes les esmenes que presentes 
són absolutament rebutjades d’una manera sistematica. 

L’esmena 136 te també la mateixa lbgica i la mateixa lh ia  
que les altres esmenes presentades a aquest Departament. Es 
tracta de fer una reducció de les subvencions dels centres a 
nivell no obligatori, dels centres privats pel nivell no obligato- 
ri, i incrementar dues partides que nomltres creiem impor- 
tants. Una és la d’ajut a la transfarmacib de centres privats a 
centres públics, és a dir, I’apiicaci6 de la Llei coneguda com a 
Llei del CEPEPC, i per I’altra és incrementar Fes despeses de 
funcionament dels centres públics de formació professional, 

Per tant, la nostra idea es incrementar, millorar qualitativa- 
ment el sector pirblic i ,  sobretot, reduir les subvencions als ni- 
vells no obligatoris per als centres privats. Hem fet soiament 
una excepció, en la qüestib de les subvencions, que ha estat de 
demanar increment de subvencions als centres privats d’edu- 
cacib especial. Jo voldria dir que aquesta excepció I’hem feta 
fonamentalment perquk si a tots els nivells educatius la políti- 
ca d’ensenyament d’aquests dos ultims anys ha estat una polÍ- 
tica nefasta, pel que fa a l’educació especial hi ha hagut un ab- 
solut aband6 de I’Administracib i dels poders públics en 
aquest tema, no havent creat prhcticament durant aquests qua- 
ranta hltirns anys i aquests anys de democrkia cap centre 
públic d’educació especial. 
Nosaltres hem fet aquesta excepció. De tota manera, la idea i 
la nostra línia argumental són l’ampliació del sector plltblic per 
a tots els nivells educatius. 

GrBcies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: EI senyor Descals té la paraula per al 

torn en contra. 
El Sr. DESCALS: Senyor President, de I’escÓ estant. Vol- 

dria repetir el que j a  he dit en una de les meves intervencions: 
que el 60% de la formacib professional a Catalunya és privada. 
Llavors, aquest cas concret de l’esmena 136 fa referkncia a la 
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formació professional de primer grau, i en relació amb aixo 
tenim unes Ordres ministerials del 20 del XII del 79, al BOE 
del 23 de 1’1 del 80, i també una altra del 12 del IrI del 82, al 
ROEdel 15 del 111 del 82, i una. Ordre del DOG, del 6 de setem- 
bre del 32, per a subvencionar -simplement dir& unes xifres, 
perque es vegi dar- 22.197 alumnes amb un modul de 
56.100 pessetes cadascun de la branca administrativa, i 21.553 
alumnes amb un mbdul de 60.100 pessetes per a altres bran- 
ques; un total de 2.540.587,OOO pessetes que, multiplicades 
per i’l ,12%, que és la previsi6 de l’augment del mbdul, d h a  
la quantitat establerta al pressupost, que són 2.845,457.000 
pessetes, que són necesshies per a tirar endavant el tema de la 
formacib professional de primer grau. Tenint en compte que la 
formacib professional de primer grau 6s ja, no obligatoria, 
per6 si gratui‘ta, i tenint en compte, també, les greus dificultats 
que a vegades es troben per a aconseguir terrenys per a fer els 
centres, creiem que aquesta és una mesura adequada i que 
s’ha de continuar mentre es van programant nous centres. 

Moltes gracies. 
EI Sr. PRESIDENT: Passem a votació l’esrnena. 136, del 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estiguin d’acord, 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
L’esmena ha estat rebutjada per 37 vots a favor, 56 en 

contra i cap abstenció. 
T continuem amb l’esmena 139, també del Grup parlamen- 

tari del Partit Socialista Unificat, que es la darrera esmena a 
aquesta Secció del pressupost. 

Grup parlamentari del Partit Socialista Unificat. 

que es posin drets. 

La senyora Calzada té la paraula. 
La Sra. CALZADA: S í ,  senyor President, és la darrera 

esmena, i per no cansar més els senyors Diputats i les senyores 
Diputades sobre la caqÓ que he anat repetint tota I’eestona, 
aquesta esmena també té la mateixa consideració que les ante- 
riors, que és la reducció de les subvencions a furmacii, profes- 
sional de segon grau - i  demanem una rigorositat en les res- 
postes quan se’ns diu que aquesta subvenció a formació pro- 
fessional de segon grau és necessaria perque la joventut neces- 
sita estar en centres educatius. Nosaltres diem que si la joven- 
tut necessita estar en centres educatius, segurament tamG ne- 
cessita estar en centres educatius publics, i no solament pri- 
vats, cosa que et Consell Executiu no té en compte, La baixa 
que nosaltres plantegem en aquesta partida, la destinem a dos 
conceptes: un per a millora de funcionament dels centres pc- 
blics d’educació especial, i l’altre, una partida que en aquest 
pressupost només té una dedicació de 1.000 pessetes, que és 
per a la seguretat en els centres, i nosaltres aqui posem una 
quantitat de 477 milions, una mica mes redu’ida que la que 
I’any passat havia presentat el mateix Consell Executiu, per6 
creiem que necessaria, perquk moltes de les nostres escoles 
avui encara estan amb enormes deficikncies d’infrastructura i 
de construcció. 

Gricies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Senyor Descals, té la paraula per al 

torn en contra. 
El Sr. DESCALS: Grkies, senyor President.. Jo voldria dir 

que la música és la mateixa, perb que la lletra és diferent. 6s a 
dir que a segon grau, hi ha 10.499 alumnes amb uns mbduls 

de 56.100 pessetes, també, per a la branca administrativa, I 
8,362 alumnes amb 60.100 pessetes. EI total, doncs, 6s 
1.091.5~O.UO0, que també multiplicat per 1,12 donaria els 
1,222.536.000 pessetes que s’hi dediquen en el pressupost, 
Voldria dir també que tots aquests aspectes són degudament 
controlats perquk, a través de la inspecció i dels coordinadors, 
i a través de la matriculació amb uns fulls mecanitzats, i unes 
llistes molt correctes, hi ha exactament quina és la destinacib 
que cada centre dóna a aquests diners i, per tant, el control 
adequat. 

D’altra banda, també voldria afegir que sí, que és necessari 
que es trobi un lloc on aquests alumnes, que d’altra banda ja 
són matriculats en centres, puguin continuar els seus estudis. 

Moltes gracies, senyor President, 
EE Sr. PRESIDENT: Bk. Passem, doncs, a votar l’esmena 

Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyares i els senyors Diputats que s’abstenen? 
resmena ha quedat rebutjada per 37 vots a favor, 57 en 

contra i cap abstenció. 
Amb aixb hem acabat la Secció 06 del Projecte de Pressu- 

post, i passem a la Secció 07, Departament de Cultura. Al 
primer Servei, 01, Gabinet del Conseller, hi ha una h i c a  
esmena, en aquest moment, que &s I’esmena 140, del Grup 
parlamentari del Partit Socialista Unificat, Per a defensar-la, té 
la parauia el Diputat senyor Padullés. 

EI Sr. PADULL&: Senyor President, senyores Diputades, 
senyors Diputats, aquesta sí que és una esmena que no havia 
d’haver arribat al Ple de Ia Cambra, i que si hi arriba els haig de 
dir sincerament que és per& aquest Diputat que els parla co- 
m e q a  a estar una mica tip que aquí es digui una cosa i fora 
d’aqui se’n digui una altra, que chrrecs de la Generalitat es 
comprometin fora d’aqui a una cosa i aqui en facin una altra. 

Aquesta esmena fa referencia a la compra del casino de 
Manresa, que vostks recordaran que en una pregunta que jo 
vaig fer en l’última sessi6 el senyor Conseller, YHonorable 
senyor Conseller de Cultura, va respondre que havien previst 
la compra d’aquest edifici, que havia fet els tramits correspo- 
nents, per6 que havia tingut dificultats en una reunió que 
havia convocat amb I’Ajuntament de Manresa i la Diputació 
de Barcelona, que la cosa no havia funcionat, que no s’havia 
pogut comprar, perb que hi havia voluntat de compra d’aquest 
edifici. 

So ja vaig anunciar, en la resposta a aquella pregunta, que 
nosaltres havíem presentat una esmena de 40 milions de pes- 
setes perquk hi hagués partida pressupostiria per a possibilitar 
la compra d’aquest edifici modernista, La quantitat de 40 mi1- 
ions de pessetes és la quantitat que el mateix Conseller de Cul- 
tura va posar en el primer pla d’obres i serveis de la 
General i ta t. 

Fruit de la pregunta i de la resposta que es va donar aquí, hi 
va haver una replica de 1’Ajuntament de Manresa, i una visita 
posterior de I’Honorable Conseller de Cultura, al qual jo vaig 
acompanyar, l’alcalde de Manresa també, la propietat del 
casino, el Vice-president de la Diputació., . Es va fer una visita 
a I’edifici i una roda de premsa posterior. Es va manifestar el 
ple acord de tothom que s’havia de comprar aqueli edifici i que 

139. 

amb l’esmena, que es posin drets. 
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la Generalitat havia de jugar un paper capdavanter, i que la Ge- 
neralitat havia de ser la qui posés en marxa, d’una banda, les 
previsions de compra i, de l’altra banda, la convocatbria d’una 
reunió entre Ajuntament, Diputació i Departament de Cultura 
per tal de veure quin Ús es donava a aquest edifici. Demi, 
senyares Diputades i senyors Diputats, demA es fa la primera 
reunió d’aquesta comissi6 de les tres institucions. 

Altres forces politiques que no estan ni en el Govern de la 
Generalitat ni en el Govern de 1’Ajuntament de Manresa han 
fet una presa de posicib pliblica al voltant d’aquesta, no ja 
compra del casino, sin6 al voltant de l’esmena, perquk el clam 
que hi ha per part d’entitats, d’Ajuntament, de forces políti- 
ques, que el casino s’ha de comprar, resulta que s’ha concretat 
en aquesta esmena. I quan dic aixo, no vull dir que nosaltres 
reclamem el protagonisme de I’esmena, perquk jo he ofert a 
tots els Grups politics d’aquesta Cambra la possibilitat de fer 
una esmena transaccional que permetés que hi hagués una 
consignació suficient perque obligués ei Consell Executiu que 
en aquest acord a que ha d’arribar -o que diu que hi vol 
arribar- amb Diputació i Ajuntament hi hagi diners suficients 
per a iniciar els trhmits de compra. De compra o d’expropiació, 
perque fa cosa de quinze dies la propietat del casino, que 6s 
monument histbrjc de carhcter provincial, ha entrat un docu- 
ment en el Consell Executiu reclamant l’expropiació d’aquest 
edifici. Per tant, aquesta esmena o l’esmenn transaccional que 
s’hauria pogut fer hauria servit per a veure quina era la posició 
de cacia un dels Grups que aquí poden dir una cosa i que fora 
d’aquí resulta que en diuen una altra. 

I els haig de dir sincerament que, a aquestes altures, 1’6nica 
voluntat d’aquesta emena -i repeteixo que nosaltres esta- 
vern oberts que es fes una esmena transaccionai- és que cada 
un expliqui exactament i digui qu& és el que pensa fer en 
aquest tema, perque no pot ser que fora d’aquí es digui una 
cosa i després, aquí, se’n faci una altra. 

Moltes grhcies; moltes grhcies, senyor President. 
EI Sr. PRESIDENT: Per al tom en contra? (El senyor Padd- 

iés s ’aixeca per parlar.) S í ,  senyor Padulles, digui’m. 
El Sr. PADULLkS (de ¡’esc6 estant): Senyor President, hi ha 

un error en l’esmena del Butlletí 150, quan diu: <<Passar el 
Concepte 621/01 , article 42, Capitol 07/01 D, ha de dir <<Capi- 
tol VI. 

EI Sr. PRESIDENT: Capitol VI?. 
~i sr. PADULL& Capitoi VI. 
El Sr. PRESIDENT: Si, evidentment ... l?s clar. Gricies. Pcr 

al torn en contra té la paraula el Diputat senyor Vidal i Gayolh. 
El Sr. VIDAL I GAYOLb: Sí, senyor President, des de 

l’escó mateix. Ens fem carrec i comprenem els sentiments del 
Diputat que ha defensat l’esmena, i voldríem continuar man- 
tenint la voluntat ja manifestada per I’Honorable Conseller de 
Cultura sobre aquest tema, i manifestar que, evidentment, 
segons hem pogut saber, hi ha hagut dificultats, perb que es 
continua amb la mateixa intenció. 

De tota manera, tot i que la intenció del Diputat que ha de- 
fensat l’esmena és ben noble i la compartim, nosaltres no 
podem admetre que, per tal de poder iniciar la recuperació i la 
restauració del casino de Manresa, es deixi sense subvenció 
l’lnstitut d’Estudis Catalans, que &s justament I’entitat rece- 
ptora dels 40 milions de pessetes que es pretenia de detreure 
del Concepte 471J01. 

Per tant, per aquest motiu, senyor President, i lamentant-ho 
molt, ens veiem obligats a votar en contra de l’esmena presen- 
tada pel Grup del Partit Socialista Unificat de Catalunya. 

í-1 senyor Hurtaih $aixeca peu parlar,) 
El Sr, PRESIDENT: Senyor HortalA? 
EI Sr. HORTALA (dp léscb estant): Senyor President, si 

m’ho permet, nosaltres voldríem presentar una esmena tran- 
saccional, que ara entregaré a la Mesa, per si els Grups de la 
Cambra la volen admetre i,  si escau, doncs, els Grups esme- 
nants retirar la seva esmena, la qual cosa veig dificil. 

EI Sr. PRESIDENT: Si em vol fer arri bar aquesta esmena.. . 
El Sr. HORTALA: Ara mateix, gracies. 
@ausa.) 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies. Bé, aquesta esmena 

transaccional que presenta el Grup d’Esquerra Republicana 
proposa obrir una nova partida ... En fi, vaig a dir al senyor Se- 
cretari que hi doni lectura. 

EI Sr. SECRETARI PRIMER: Sí. L‘esmena transiccional 
proposa obrir una partida nova a la Secció 07, Servei 01, al Ca- 
pitol vi, article 62, Conceptes 621/02, amb la denominació 
<cAdquisicib del casino de Manresa<<, i amb la quantitat de 
1 .QOO pessetes. Es finstnp amb baixa a la Secció 07/05, Capitol 
VI, article 62, Concepte 621/01, denominació Programa de 
confecció, etcktera, quantitat, 1.000 pessetes. 

EI Sr. PRESIDENT: Bé, és que el Grup esmenant, el Partit 
Socialista Unificat, estaria disposat a retirar la seva esmena 
140 en profit dhquesta esmena transaccional? 

El Sr. PADULL& Si, senyor President, I’acceptem. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grkies. es  que tots els Grups 

parlamentaris estan d’acord que aquesta esmena transaccional 
sigui admesa n t r b i t ?  (Pausu) Bé, suposo, doncs, que tothom 
hi esta d’acord, i em sembla que el sentit de I’esmena transac- 
cional, que és d’obrir una partida que permeti, eventualment, 
tirar endavant aquest projecte d’acEquisici6 és ciar i no necessi- 
ta, per tant, defensa, ni hi ha, tampoc, torn en contra. 

Molt bé, doncs, passem a votací6 I’esmena transaccional, 
Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
L’esmena transaccional ha estat aprovada per unanimitat 

dels presents. 
I passem ara a un altre servei d’aquesta Secció del pressu- 

post, la Direcció General de Difusió Cultural. La primera 
esmena és l’esmena 142, del Grup Socialista. 

amb aquesta esmena, que es posin drets. 

El Sr. CLOTAS: Gonzhlez, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: El senyor González té la paraula pec a 

defensada, 
EI Sr. GONZÁEEZ (des de I’escb): S í ,  señor President, 

desde el escaño. Esto es una enmienda a una partida poco im- 
portante en cantidad, y que ademhs, simplemente, slzpone la 
modifmción de una palabra, o introducir una palabra, en la 
denominacih de la partida. Es poco importante, decia, 
además, en un presupuesto que también es relativarnente 
poc0 irnportante, porque, como recuerdo a 10s señures Diputa- 
dos, el presupuesto de la Conselleria de Cultura es la mitad de 
10 que es el presupuesto de Presidencia, la mitad, también, de 
10 que es el de Gobernncih, o la mitad de 10 que dedica el 
Consell a carreteras, No obstante, cste no es el tema de la en- 
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mienda. La enmienda, como decia, pretende estrictarnente in- 
troducir <<públicas>) dentro de la denominación de esta parti- 
da, y vendria a decir: <<difusión cultural a las escuelas phbiicas 
para fomentar ei conocimiento del propio país D. La rstzbn por 
la cual queremos introducir esta palabra es porque creemm 
que estos 7 millones que se dan en esta partida son excesiva- 
mente reducidos, y que quid 10s medios son inferiores en la 
escuela pública que en la escuela privada, ya que la escuela pri- 
vada, incluso aquella que esth subvencionada al 1QO%, cobra 
tambih a 10s alumnos, y, por tantu, esos medios, si se utilizan 
para la escuela phblica estrictamente, darán algo de si, porque, 
sinó, no llegarian a n i n g h  sitio. 

El Sr. PRESIDENT: Algun torn en contra? El Diputat 
senyor Vidal te la parada per al torn en contra? 

EE Sr. VIDAL I GAYOLA (de /’escó estant): Sí, senyor Presi- 
dent, des de l’esc6. Efectivament, l’esmena que presenta el 
Grup parlamentari del Partit Socidista de Catalunya té G O ~  a 
finalitat, com ha explicat molt bé el Diputat que m’ha precedit 
en l’ús de la paraula, afegir a la denominació de la partida del 
concepte 478.01 la paraula (<públiques)>. Entenem que, tal 
com estA plantejat, aquest afegitó exclou la possibilitat de sub- 
vencionar qualsevol altra escola que no sigui pública, i hem de 
tenir present que hi ha moltes altres escoles de cariicter privat, 
escoles cooperatives, altres escoles sense afany de lucre, que, 
evidentment, es veurien impedides de poder ser beneficiades 
per aquesta su bvencib. 

Per aquesta raó, nosaltres ens oposem a l’esmena del Partit 
Socialista de Catalunya. 

El Sr. PRESIDENT: €3é7 les senyores i els senyors Diputats 
que estiguin d’acord amb l’esmena 142, que es posin drets. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
L‘esmena ha estat rebutjada per 40 vots a favor, 53 en 

contra i cap abstemib. 
Continuem amb I’esmena 143, també del Grup Socialista. 

EI senyor Gonzhlez té la paraula per a defensar-la. 
El Sr. GONZÁLEZ: Sefior President, señoras y señores Di- 

putados, la enrnienda 143 esta bastante en lÍnea con otras 
muchas que ha presentado nuestro Grupo que pretenden cana- 
lizar las subvenciones a través de 10s ayuntamientos. Un poc0 
pensando en el futura que le espera a esta enmienda, como 
han seguido ya estas enmiendas, nosotros retirariarnos esta en- 
mienda y, asirnismo, la 146 y la 152, y defenderiamos ahora la 
enmienda 144. 

El Sr. PRESIDENT: Bé, aleshores, com ha dit el senyor Di- 
putat, han quedat retirades les esmenes 143, 146 i 152. I per 
tant, l’esmena que corresponia per ordre era I’esmena 144, 
que és la que el senyor González defensara en aquest moment. 
( . I  Sr. President abandona momentaniament la sala i la Sra, 
ficepresidenta Primera dirigeix el debat). 

El Sr. GONZÁLEZ: Gracias, señor President. La enmienda 
144 se relaciona con un tema que ya yo, personalmente, he 
tocado en este Parlament varias veces, que incluso cuando se 
discutieron 10s presupuestos del aíio pasado tocamos ya este 
tema, y al final se retiró una enmienda en función de una 
cierta promesa por parte del Consell de que otros fondos se de- 
dicarían a esto, a 10s estudios sobre la situacibn sociolingüística 
actual de Cataluña, sin que nosotros sepamos que hasta ahora, 
realmente, e110 haya sido así. 

Realmente, después de tres años, de tres afiios de gobierno, 
que todavía en e1 Libro Blanco de la Dirección General de Po- 
lítica Lingiiistica, incluso en los documentos anexos a este pre- 
supuesto, se diga que no hay datos fiables sobre la situación 
lingüística en Cataluña, y 10 diga el propio Consell, eso nos 
sorprende porquk, realmente, durante tres aiios -además te- 
niendo en cuenta que en esos tres años, uno de 10s años, el 
año 81, ha sido un año censal, que tampoco se ha 
aprovechado--, el seguir diciendo ahora que no hay datos -y 
es verdad, es verdad que no 10s hay- sobre la situación lin- 
güistica de Cataluña es algo que realrnente sorprendre, cuando 
en este mismo presupuesto hay cientos de millones dedicados 
a estudios i dictámenes. 

Entonces, 10 que nosotros pretendíamos -teniendo en 
cuenta, además, que en la Ley de Normalizacih Lingüktica 
hay un articulo que preve la confeccibn del mapa lingüístico 
de Cataluña- es que se aumente mínimamente la partida a 
Fin de que permita que se pueda hacer un estudio que nos per- 
mita saber, ya de una vez, minimamente, cual es la situacibn 
lingüística en este país. 

En el mismo documento que he citado antes, el Libro 
Blanco de la Dirección General de Politica Lingüística, se nos 
dice que este año se revisará el padrón del 75 para sacar datos 
de ahi, para ese mapa lingüistico, y que se trabajara en el censo 
del 81. Sobre el censo del 81, Ies recuerdo a 10s señores Dipu- 
tados, ya hace cuatro meses que hay una publicación de dos 
tomos, hechos por la Corporacibn Metropolitana -van 
mucho más deprisa y hacen referencia a todos sus 
municipios--, y que, ademas, como ya hemos hablado tam- 
bién en otras ocasiones aqui, sirve de muy p o c ~  la información 
que se deduce del cens0 del 8 1. Había una Única pregunta, que 
hablaba de si (( entiende usted la lengua catalana o no la entien- 
de>>, con 10 cual la información que se puede deducir de ahí es 
escasísima, y parece ser, seghn nos ha Ilegado también de 
otros niveles, que el Consell Executiu tuvo algo que ver en 
que no se pidiera mhs infosmacih en el censo. 

Entonces, revisando el padrón del 75 y ef censo del 81 
--uno, porque 10s otros son muy viejos e incompletos, otros, 
porque son excesivamente reducidos- no permiten tampoco 
conocer cual es la situacibn Iingüistica del país. Entonces, es 
por esta razón que nosotros proponemos aumentarlo en 6 mil- 
lones, 6 millones que saldrían de una partida que es {( despeses 
de la campanya de normalitzacib del catala)), que es una parti- 
da que creo que el Consell tampoco habia pensado deniasiado 
bien, porque en el proyecto inicial era una partida de 28 millo- 
ries y el otro dia, en la Comisión, se amplio a 20 millones mks, 
En estos momentos hay 48. Yo creo que si hilaban tan fino 
como para no saber si eran 28 o 48, tampoco es demasiado im- 
portante quitar 6 millones de ahi, 10 cual permitiría una partida 
de 8 millones largos para hacer ese estudio que nos perrnita 
saber cual es la realidad lingüística de nuestro país. 

Gracias, sehora Presidenta. 
La Sra, VICE-PRESIDENTA PRIMERA: Per a un torn en 

contra, té la paraula el Diputat senyor Vidal. 
El Sr. WDAL J GAYOLA: Senyora Presidenta, senyores i 

senyors Diputats, I’esmena número 144 segons I’ordenació 
del Butlletí, 63 segons I’ordenacib del Grup parlamentari que 
les ha presentat, efectivament, tal com ha explicat el Diputat 
que m’ha precedit en ]’Ús de la paraula, tk corn a finalitat incre- 
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mentar la partida destinada a estudis sobre la situació sociolin- 
güística actual a Catalunya, disminuint la destinada a sufragar 
les despeses de la campanya de normalització del catala. 

Bé, els estudis sobre la situació sociolingüística finanqats per 
la Direcció General de Política Lingüística han estat previstos 
de manera que puguin constituir un conjunt coherent, que 
presenti una visió de la situacib i permeti un seguiment del 
pro& de normalitzacib, Actualment són en curs alguns estu- 
dis concrets sobre situacions i actituds, per& sobretot, l’anklisi 
de les dades del padró del 75, referides a la província de Barce- 
lona, que seran compulsades amb les del padrb del 81, i en 
funció dels resultats s’estructurd tota la resta del pla de l’es- 
tudi sociolingüístic. El pressupost previst estimem que és sufi- 
cient, pero tota la part de I’estudi que es pot fer durant l’any en 
curs no és, evidentment, suficient per a tot l’estudi complet, 
car una part de tes dades indispensables del padrd, del 81, tal 
com nosaltres entenem que han d’estar tractades perqu8 
puguin tenir els efectes que es pretén de cara a l’estudi sobre la 
situació socioiingiiistica, no seran disponibles abans de final 
d’any. 

D’altra banda, hem de dir que aquest increment es voldria 
FinanGar amb una disminució de la partida de despeses destina- 
da a la campanya de normalitzaci6 lingüística, que resulta insu- 
ficient i que en Comissió, tal com ha dit el Diputat que m’ha 
precedit en l’ús de la paraula, va ser notablement suplementa- 
da per raó d’aquesta insuficikncia. Resulta insuficient per a 
atendre les necessitats de publicació de material de divulgació, 
que augmentaran considerablement a conseqüencia de la pro- 
mulgació de la Llei de Normalitzaciú Cingiiistica. Material que 
es reparteix gratu’itarnent per mitja de les campanyes locals or- 
ganitzades pels ajuntaments. Aquesta accib, la considerem ab- 
solutament prioritaria a la vista dels resultats obtinguts fins 
ara, i entenem que no escau, doncs, restar diners a aquesta par- 
tida per a augmentar-ne una altra que cobreix suficientment 
les seves necessitats. 

Moltes grhcies, senyora Presidenta; moltes grhcies, senyors 
Diputats. 

La Sra. VICE-PRESIDENTA PRIMERA: Passem ara, 
doncs, a votació l’esmena 144, del Grup de1 Partit Socialista, 

Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 
amb l’esmena, que es posin dempeus. 

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

Les senyores i els senyors Diputats que s’abstinguin? 
L’esmena ha quedat rebutjada per 36 vots a favor i 49 en 

contra. 
Passem ara a la segiient esmena, l’esmena número 146, del 

Grup parlamentari del Partit Socialista Unificat de Catalunya. 
Per a defensar aquesta esmena té la paraula el Diputat senyor 
Folch. La 145. 

El Sr. FOLCH: Senyora Presidenta, senyores Diputades, 
senyors Diputats, l’esmena nhnero 145 segons l’ordenació 
del Rutlleti del Parlament, preveu l’augment de la partida que 
es diu <<A entitats i corporacions locals per al foment de l’ara- 
nks,), que en el pressupost de la Generalitat esta dotada amb 
600.000 pessetes. Nosaltres hem cregut que aquesta dotacib 
de 600.000 pessetes era baixissima, per no dir clarament insu- 
ficient, i hem proposat un augment de 2.400.000 pessetes, de 
manera que la partida quedés amb 3.000,OQO. hs a dir, 6s un 

augment relativament modest, pero és multiplicar per cinc la 
proposta del Govern, 

AI nostre entendre no cal justificar aquest augment de Ja 
partida. El foment de l’aranes és una qüestió totalment neces- 
&ria, tots sabem que l’aranhs es troba en una situació de degra- 
dació progressiva, gairebé en vies de desaparició, si no hi ha 
una accib molt energica dels poders públics, i, en aquest 
sentit, les corporacions locals s6n les més indicades, juntament 
amb el Govern de ia Generalitat, per al foment de l’aranbs, 
Nosaltres hem fet aquesta proposta que estaríem disposats a 
retirar si hi hagués, corn entenem, una esmena transaccional. 

Moltes gracies, senyora Presidenta. 
La Sra. VICE-PRESIDENTA: El senyor Clotas té la paraula. 
El Sr. GLOTAS: Per a ordenament i agilitat del debat dema- 

naríem, si ho creu la senyora Presidenta convenient, que es 
pogués fer un torn de l’esmena 148 que és exactament el 
mateix terna, i que segurament agilitzaria molt. 

La Sra. VICE-PRESIDENTA: €36, d’acord, per a la defensa 
de i’esmena número 148, el senyor González té la paraula, 

El Sr. GONZÁLEZ: Tal como ha dicho el senyor Higini 
Clotas, 10 que pretendemos en nuestra enmienda 148 coincide 
fundamentdmente con 10 que ha dicho ya el compafiero del 
PSUC. Entonces, las pretensiones nuestras son también au- 
mentar esta partida, en nuestro caso seria solamente en 1 
millon de pesetas,. , (Remor de veus i rialles) Yo creo que com- 
pañero de escaño, evidentemente, aunque no de partido. Lo 
que pretendemos es ampliar esta partida en E millhn de pesetas 
pero la baja seria del concepto 43201, en lugar del que proponia 
el Diputado del PSUC. 

Gracias. 
La Sra. VICE-PRESIDENTA: El senyor Hort& té. la 

parau 1 a. 
El Sr. HORTALA: Sí, senyora Presidenta, senzillament per 

a presentar una esmena transaccional que sintetitza I’esmena 
148, que és la 65 Socialista, i la 145, que és la 87 del Grup del 
PSUC. Les hi porto a la taula per a la seva consideració- (I,% 
SK Hortah lliura a ia Mesa ei text de ¡‘esmena transaccional.) 

La Sra. VICE-PRESIDENTA: Molt bé. (Pausa.) El senyor 
Secretari donara lectura a I’esmena. 

El Sr. SECRETARI PRIMER: L’esmena transaccional que 
presenta el Grup parlamentari d’Esquersa Republicana de Ca- 
talunya proposa augmentar la partida de la Secci6 04, Servei 
04, Capítol IV, article 47, concepte 433101 amb la denominació 
<<Entitats i Corporacions Locals per al foment de l’aaranesn, la 
quantitat de 2.400.000 pessetes, finanwnt-les amb reducció 
de la partida OT, Servei 04, del Capítol Iv, article 43, concepte 
432/O1, denominacib N Campanya de normalització del catali 
amb conveni amb les entitats locals>>, amb la quantitat de 
2,4QOI O00 pessetes. 

La Sra. VICE-PRESIDENTA: fis que els diferents Grups 
parlamentaris estan d’acord en l’acceptacib d’aquesta esmena? 
El Grup Socialista i el Grup Comunista estan d’acord a retirar 
les respectives esmenes? (Pausa.) D’acord. Passem, per tant, 
a votació l’esrnena transaccional presentada per Esquerra 
Republicana. 

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

Les senyores i els senyors Diputats que hi estiguin en 
contra? 
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Els que s’abstenen? 
L‘esmena transaccional ha estat aprovada per unanimitat de 

tots els presents. 
Passem ara a veure l’esmena 147, perd6, el vot particular 

del Grup parlamentari Partit Socialista Unificat. Per a la seva 
defensa, té la paraula el Diputat senyor Folch. 

El Sr. FOLCH: Molt breument, senyora Presidenta. Nosal- 
tres proposem el retorn a la proposta original del Govern en el 
sentit que aquest nou concepte de despeses de la Campanya de 
Normalització Lingüistica ens semblaria bé que s’hagués 
afegit de més a més, pero no que vingui a substituir e1 conce- 
pte <<Campanya. de Normalitzacib del Cat& amb Entitats 
Locals, H per la quantitat de 20 milions de pessetes, perque en- 
tenem justament que la Campanya de normalitzacib del catala 
s’ha de fer de manera preferent a través de les entitats locals, 
que s6n les que conkixen millor les necessitats de les pobla- 
cions afectades, i, per aixb, nosaltres proposem el retorn al 
projecte original del Govern, i també votar en contra d’aquesta 
esmena de Convergincia i Unib. 

Moltes grhcies, senyora Presidenta. 
La Sra. VICE-PRESIDENTA: Per al torn en contra, té la pa- 

raula el Diputat senyor Vidal. 
El Sr. VIDAL I GAYOLA (de I’escb estant.): Senyora Presi- 

denta, de I’escb estant, Nosaltres hem entes que Ea quantitat 
consignada inicialment en el projecte de pressupost per a des- 
pesa de la Campanya de Normalització Lingüística era insufi- 
cient i que, en canvi, les despeses consignades en el concepte 
432.01, H Campanya de Normalització del Catalh en conveni 
amb Entitats Locals)>, era excessiva, tenint en compte, a més 
a més, que es tracta de despeses fetes en conveni amb les Enti- 
tats Locals, les quals també fan l’aportació per part seva 5t 

aquest esforG. (Les darreres paraules de 1% Sr. Vidal i Gayollr no 
han estat enregistrades per un tall en elfluid elktric.) 

La Sra. VICE-PRESIDENTA: Passarem a votació, doncs, 
aquest vot particular. 

Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 
amb el vot particular, que es posin dempeus. 

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

Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
El vot particular ha estat rebutjat per 38  vots a favor, 48 en 

contra i cap abstenció. 
Passem ara a veure I’esmena n6mero 150 de I’ordenacib del 

Butlletí del Partit Socialista Unificat de Catalunya, que fa ja re- 
ferkncia a un nitre Servei d’aquesta mateixa Secció, la Direcció 
General del Patrimoni Artistic. 

Per a la defensa d’aquesta emena  té la paraula el Diputat 
senyor Padullés. 
@/Ad. H. Sr. Praident s ’incurpora alseu lloc de la Mesa,) 
El Sr. PADULLhS: Senyor President hi ha una esmena 

transaccional presentada a la Mesa fa una estona. 
El Sr. PRESIDENT: La 150, en efecte. A I’esmena 150 hi 

ha una esmena transaccional: és la que fa referencia R la restau- 
ració del monestir de Sant Benet de Bages, una esmena tran- 
saccional que, tot i mantenint la mateixa quantitat de 5 milions 
varia I’origen d’aquesta quantitat. L’esmena transaccional 
porta la signatura de tots els Grups parlamentaris, per tant, 
queda clar que el Grup parlamentari del Partit Socialista Unifi- 
cat retira la seva esmena i que l’esmena és admesa a trhrnit, 

amb Ia conformitat de tothom, EI senyor Secretari en donara 
lectura. 

El Sr. SECRETARI PRIMER: L’esmena transaccional pro- 
posa passar la quantitat de 5 milions de pessetes del concepte 
62i,01, de la Semi6 07, Servei 05, <tDirecciÓ General de Patri- 
moni Artístic)}, a un nou concepte, número 621.02, << Restau- 
racib del Monestir de Sant Benet de Bages)), de la mateixa 
Secció i del mateix Servei. 

EI Sr. PRESIDENT: Algun dels signants de I’esmena tran- 
saccional desitja defensar-la? (Pdusa.) No hi ha defensa; 
tampoc no hi ha torn en contra. Passem, doncs, immediata- 
ment a votar aquesta esmena transaccional que substitueix 
I’esmena 150 anterior. 

Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord, 
que es posin drets, 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Els que s’abstenen? 
L‘esmena transaccional ha estat aprovada per unanimitat 

dels presents. 
I continuem amb E’esmena número 151, del Grup parlamen- 

tari del Partit Socialista Unificat. Per a defensar-la té la paraula 
ei Diputat senyor Folch. 

EI Sr, FOLCH: Brevíssimament, senyor President. Aquesta 
esmena és gairebé testimonial, per a indicar d’una part que la 
dotació que feia el pressupost de la partida que se’n deia 
<<Fons d’Art de la Generalitat de Catalunya)) era exagerada- 
ment baixa, i a nosaltres ens semblava que haviem de fer una 
proposta per a augmentar-la, ni que fos d’una manera -ja ho 
dic- testimonial, i, d’altra banda, per a mostrar el nostre desa- 
cord amb I’exagerada dotació de I’exposiciÓ Dalí, que a nosal- 
tres ens sembla exagerada de tots els punts de vista i fora de 
lloc; pero, 6s ciar, com que aquesta exposició és practicament 
acabada i la inversió esta ja feta, nosaltres, en aquests mo- 
ments, retirem I’esmena 15 l m 

Moltes gricies. 
El Sr. PRESIDENT: Passem, doncs, a un altre Servei, el 

Servei de la Direcció General de Música, Teatre i Cinemato- 
grafia, i arribem a I’esmena número 153, del Grup de 
Centristes. 

EE Sr. LUNA: La retiramos, sefior Presidente. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes gracies, senyor Luna. 
L‘esmena 153, retirada, Per tant, passem a l’esmena 154, 

del Grup Socialista. El senyor Clotas té la paraula per a la seva 
defensa. 

El Sr, CLmAS: GrBcies, senyor President, senyores i 
senyors Diputats. Ihicarnent, senyor President, fer observar 
ei que creiem que és un error de l’ordenació del &Meti, 
perquk aquesta esmena es refereix ja a un nou Servei, al Servei 
07, que és la Direcció General de Patrimoni Escrit i Documen- 
tal, creiem que no hi figura, finicament hi manca el titular. 

El Sr. PRESIDENT: Diu: <(Es crea una nova partida a la. 
Secció 07, Servei 07>>, i falta la designació ... 

El, Sr. CLOTAS: fis clar, és que aquest és el Servei de la Di- 
recci6 General del Patrimoni Escrit i Docurnental, i no estava 
aquí ordenat. 

El Sr. PRESIDENT: És a dir, s’ha de fer constar a dalt, no? 
El Sr. CLOTAS: Si, exactament que 6s j a  la Direcció Gene- 

El Sr. PRESIDENT: Ah!, molt be; que aquesta esmena és ja 
ral de Patrimoni Escrit i Documental. 

javier
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a una altra Direccib General. 
El Sr. CLOTAS: Exactament. 
EI Sr. PRESIDENT: Sí, d’acord. 
El Sr. CLOTAS: Senyores i senyors Diputats, en aquesta 

Cambra ja hem tingut, en els darrers mesos, oportunitat de 
parlar i discutir sobre la filosofia que havia d’emprar el Consell 
Executiu de la Generalitat en el concepte d’ajuda i impuls a la 
premsa escrita. en catala. Vam tenir una interpeWaciÓ, del 
nostre Grup en aquest mateix sentit, una Moció consegüent a 
aquesta interpeMaciÓ; a resultes d’una part d’aquesta Moció, 
un debat de la Comissió de Cultura sobre una sessió informati- 
va en matkria d’ajut a la premsa escrita en catal& i, tot aixo, 
anava bolcat sobre una preocupació que el Grup Socialista té 
-i creiem que la majoria, per nu dir tots els Grups d’aquesta 
Cambra, la comparteixen - d’articular una politica global 
d’ajut i d’impuls a la premsa en general, escrita en catalh. Dic 
<c en general )) perque creiem que s’hauria d’especificar bé 
quins són tots els continguts d’aquesta premsa, i 6s la premsa 
comarcal, la premsa diiria, la premsa setmanal peribdica, etce- 
tem, d’abast nacional, d’abast local, d’abast comarcal, i d’infor- 
mació general, d’i nformació específica, d’i nformacib dihria. 
Nosaltres vam oferir també, al seu moment, una proposta d’ar- 
ticular aquesta política global en tres punts fonamentals, que 
era a través d’una política lingiiistica a través d’un impuls i una 
política socio-cultural de sensibilització a la lectura en catal8 i a 
través d’una politica destinada a dotar economicament els 
pressupostos de la Generalitat de quantitats suficients per a fer 
cara a aquestes responsabilitats. A títol comparatiu faré una 
breu semblanp del que han estat els pressupostos de l’exercici 
del 82 i el projecte de pressupostos que avui discutim, i que 
ens porta a nosaltres a presentar aquesta esmena triple. 

L’any 82 els pressupostos contemplaven una quantitat total 
de 40 milions de pessetes, de les quals 23 milions anaven desti- 
nats a premsa comarcal i 17 a la premsa diaria, amb el benen- 
tks, segons ens va explicar a la Comissió d’informacib de Cul- 
tura el senyor Conseller, que dins de la premsa comarcal, 
durant l’exercici del 82, s’incIÓia tambk el Punt Diari, de 
Girona, perquk encara no era fixa la seva periodicitat. Aixb 
pujava 40 milions de pessetes, i, segons se’ns va informar 
durant I’exercici del 82, el Consell Executiu va subvencionar 
una quantitat de 55 milions de pessetes, és a dir, que no hi va 
haver prou diners dels pressupostats. 

Aquest any 83, seguint els dos mateixos conceptes, és a dir, 
suport a la premsa comarcal i ajut a la publicació en catala de la 
premsa dihria, el pressupostat són 45 milions de pessetes. No- 
saltres proposem, en funció d’aquesta filosofia que en dife- 
rents ocasions hem anat defensant en aquesta Cambra, el se- 
güent: crear una partida nova que sigui l’ajut a la publicació en 
catali de la premsa peribdiea d’abast nacional, 6s a dir, que no 
est$ recollida intrínsecament en els dos conceptes que avui 
presenta el Projecte de Llei, no ks premsa comarcal, no és 
premsa dihria, sinó premsa en catali periodica, d’abast nacio- 
nal, amb una partida de 20 milions de pessetes. I incrementar 
I’ajut a la publicacid, en catala de la premsa dCBria, dels 25 mil- 
ions que tB pressupostats incrementar-los en 1.3.942.800 pesse- 
tes més, amb el benentes que nosaltres entenem per ajut a la 
publicació en catalli de la premsa diBria el que literalment vol 
dir aquest concepte, és a dir, la subvenció a la premsa dihria to- 
talment escrita en catal&, o aquella premsa dihrria que vulgui 

participar a fer unes phgines en catalh, un espai concret, deter- 
minat, en catalh i que en la filosofia de normalització prictica 
de la llengua catalana a través dels mitjans de cornunicaci6 ens 
sembla extraordinariament important que tots aquests mitjans 
de comunicació -sigui La Vansuardia, sigui El Noticiero, sigui 
El Correu Cataiu, sigui El Periódico, etdtera, que tenen uns ti- 
ratges importants- puguin, progressivament, introduir pigi- 
nes en catala i que aixb des del Consell Executiu amb aquesta 
preocupacib de normalitzacib de la llengua, vegi possibilitats 
de subvencionar aquestes phgines. 

Per aquest motiu, nosaltres presentem aquesta esmena de 
creació d’una partida d’ajut a la premsa peribdica, i d’incre- 
ment a la pubIicaciE, de la premsa diaria en aquest sentit. 

Mol tes gricies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Per al torn en contra? (EI senyor Horta- 

Eh demana per parlar.) 
EI Sr. HORTALA (de IkxÓ estant,): No és un torn en 

contra, senyor President, 6s per presentar una esmena transac- 
cional. (L% Sr. Hort& iliuru el t a t  de !’esmena transaccions! a 
/a Mesa.) 

El Sr. PRESIDENT: El Grup d’Esquerra Republicana pre- 
senta una esmena transaccional a aquesta esmena 154, del 
Grup Socialista. El senyor Secretari hi donara lectura, 

El Sr. SECRETARI PRIMER: Lesmena transaccional pro- 
posa de crear una nova partida a la Secci6 07, Servei 07, Capi- 
tol IV, article 46, Concepte 463.01, amb la denominacib <<ajut 
a la publicació de la premsa periodica d’abast nacional n3 amb 
la quantitat de 12 milions de pessetes. 

S’augmenta la partida de la Secció 07, Servei 07, Capítol IV, 
article 42, Concepte 462.02, amb la denominació <<ajut a la pu- 
blicació en catala de la premsa diaria)), en 8 milions de 
pesse tes, 

Aquest increment es finanqari amb la reducció de la partida 
de la Secció 09, Servei 05, Capitol IV, article 64, Concepte 
643.01, denominació ((obres en carreteres i altres)), en la 
quantitat de 213 milions de pessetes, 

El Sr. PRESIDENT: fis que el Grup esmenant, el Grup So- 
cialista, esti d’acord a retirar la seva esmena, en profit d’aques- 
ta esmena transaccional? 

El Sr, CLOTAS (de Iéscó estant.): Sí, senyor President, en 
favor que guanyi aquesta esmena. 

El Sr. PRESIDENT: Molt bé. Aleshores, és que els altres 
Grups parlamentaris estan d’acord que I’esmena s’adrneti a 
trhmit? (Pausa,) No hi ha objeccib. Bé, aleshores, el Grup 
d’Esquerra Republicana vol defensar l’esmena transaccional? 
(Pausa.) Bé, tampoc no hi ha, doncs, torn en contra i passem a 
votació aquesta esmena transaccional que substitueix, doncs, 
la 154. 

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

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

Les senyores i els senyors Diputats que s’abstinguin? 
Cesmena transaccional ha estat aprovada per unanimitat 

dels presents. 
I continuem ara amb l’esmena 155. Voldria fer observar als 

senyors Diputats que abans hi ha hagut potser una certa confu- 
sió en el sentit que, com ha dit el senyor CEotas, es creava una 
nova partida que anava a la Direcció General del Patrimoni Ar- 
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tistic i Documental, per6 les esmenes estan ordenades en el 
Butlletí en funció d’aalia d’on procedeixen les quantitats i, per 
tant, continuem encara amb la Direcció General de Música, 
Teatre i Cinematografia en el sentit que aquesta esmena 155 
redueix Ies consignacions d’aquesta Direcció General. 

Bé, aleshores l’esmena 155 del Partit Socialista Unificat. EI 
senyor tucchetti tk la paraula per a defensar-la. 

El Sr. LUCCHETTI: Senyor President, senyores Diputades, 
senyors Diputats, abans voldria dir que hem observat, i ho 
hem notificat ja als serveis del Parlament, un error en la trans- 
cripció de les esmenes,.., un oblit en transcriure les esmenes 
aprovades en Comissio. Em refereixo a I’esmena del nostre 
Grup parlamentari, el PSU, la nhmero 15, amb la gual es 
dotava amb 30.000 pessetes un concepte per al desenvolupa- 
ment de la Llei de Normalització Lingüística. Trenta mil- 
ions., . . , quan he dit, trenta pessetes? (Rialles.) No, trenta pes- 
setes seria més del que el Govern havia destinat també a la 
Llei de Normalitzacib Lingüística. Nosal tres hi destinavern 
200 milions que al final han quedat redui’ts a 30. Aquesta en 
tot cas ..., després rn’imagino que es donarh des de la Presiden- 
cia, des de la Mesa, fe d’aquesta aprovació en Comissió que en 
tot cas jo ara anuncio. 

El Sr. PRESIDENT: El senyor Ofdor de Comptes em confir- 
ma aquesta aprovacib. Es tracta d’un error material en la tipo- 
grafia del Butileti que, evidentment, sera corregit en el 
moment de publicar el Pressupost aprovat. 

El Sr. LUCCHETTI: Moltes grieies, senyor President. La 
nostra esmena 155, senyor President, la voldríem defensar 
conjuntament amb la nostra esmena 299, que e s  a l’organisme 
au tbnom d’OrganitzaciÓ d’Espectacles i Festes. 

EI Sr. PRESIDENT: D’acord, 299. 
El Sr, LUCCI-IETTI: 255 i 299. En principi, també dir que 

en la nostra esmena 155 hem presentat, a part d’aquesta 
esmena, una esmena transaccional que ja hem lliurat a la Mesa 
i que en tot cas... 

El Sr. PRESIDENT: S í .  El que voldria jo, senyor Lucchetti, 
és que confirmés ..., 6s a dir, aquesta esmena transaccional lliu- 
rada a la Mesa diu ((per a una part de l’esmena 155 D. ks que es 
manté la resta de I’esmena 155? 

El Sr. LUCCHETTI: Efectivament. 
El Sr. PRESIDENT: Aleshores, en realitat l’esmena transac- 

cional es refereix ... bé, el senyor Lucchetti ho podri explicar 
milIor que jo mateix. 

El Sr. LUCCNETTI: Com que veig cares d’estupor i quasi 
diria d’indignació en les files, és clar, nosaltres passivem una 
quantitat de 40 milions repartida entre dos conceptes. Nosal- 
tres hem transaccionat un dels conceptes, de l’altre concepte 
no n’hem ni parlat, que és <<subvencionar institucions cultu- 
rals per a dotar-les d’infrastructura cultural N. D’aquest no 
n’hem parlat, hem partat de I’altre; nosaltres enteniem que, 
per descomptat, el document que han firmat tots els Grups 
parlamentaris deia (<una transacció d’una part de I’esrnena I55 

EI Sr. PRESIDENT: EI document signat diu ((transaccional 
a part de l’esmena~. 

EI Sr. LUCCI-IETTI: Lamento que el meu poder de persua- 
sió hagi aconseguit que I’hagin signat sense llegir-lo (rialles), 
perb jo els he presentat aquest escrit i me i’han signat (rialles), 
ho dic per& en tot cas jo estic disposat que es reconsideri l’es- 

)). 

mena, De tota manera, voldria abans, si no hi tenen cap incon- 
venient els senyors Diputats de Convergencia i Unib, explica 
el sentit i el perquk defensem les dues esmenes, la 299 conjun- 
tament. (Remors de veers.) 

A I’any 1982, a l’entitat autbnoma Organització d’Especta- 
des i Festes, hi havia una previsió d’ingressos de 247 milions 
de pessetes, dels quals 50 milions eren de taquillatge, ingressos 
propis, i 197 eren subvencions. Aixb representava un 20%, un 
20% del total dels ingressos era taquillatge i un 80% eren 
subvencions. 

Nosaltres entenem perfectament que un organisme com 
aquest ha d’estar subvencionat, fins i tot subvencionat amb 
partides importants, no ens importen les xifres del 80°/o, no 
ens fa cap mal a les orelles. El que sí que ens sembla inconcebi- 
ble des de tots els punts de vista, econbmic i sobretot de politi- 
ca cultural, 6s que en l’any 1983, ei taquillatge d’aquesta enti- 
tat autonoma Organització d’hpectacles i Festes, el taquiliatge 
es redueix d’un 20% del total dels ingressos a un 17% i s’aug- 
menta la subvenció d’un 80 a un 83. Aixo sí que sembla un cri- 
teri cultural, un criteri econbmic, un criteri politic absoluta- 
ment equivocat, absolutament equivocat. Nosaltres entenem 
mantenir xifres de subvenció altes, d’un 75%, d’un 6O%, ente- 
nem aquestes xifres i nosaltres creiem que, efectivament, hi 
ha espectacles que pel seu caricter minoritari o expressions ar- 
tístiques culturals que pel seu caracter minoritari han de tenir 
una subvenció forta, i ,  per tant, a nosaltres aixo no ens preocu- 
pa. El que si que ens preocupa és el criteri de pensar que la cul- 
tura és allb marginal, que un pot anar reduint el percentatge 
dels ingressos de taquilla any rera any fins arribar en un 
moment que organitzarem espectacles sabent potser que no hi 
aniri ningh, i no ens preocupara perque ja estard tot subven- 
cionat per la Generalitat, 

Nosaltres pensem que el taquillatge, l’audiencia, no ho 6s 
tot en un espectacle, perb expressa d’alguna manera l’accepta- 
cib -jo diria- popular que pot tenir, i pensem que aquesta 
concepci6 que d’aquest organisme any rera any la participaci6 
del taquillatge en els seus ingressos vagi disminuint, és una 
concepcib nefasta, nefasta culturalment, senyor Conseller de 
Cultura, ens sembla nefast culturalment, ens sembla una con- 
cepcio molt equivocada. 

És per aixb que nosa1 tres presentivern aquesta esmena que 
el que pretenia era augmentar del 20% de l’any passat a un 
27Oh el taquillatge perquk ens semblava que aixb introduia cri- 
teris, no diré de rendibilitat, encara que també, sin6 uns certs 
criteris d’eficicia, de sensibilitat per l’audibncia dels especta- 
cles, etchtera. 

fis per aixb que nosaltres presentivern aquesta esmena de 
40 milions que ara ha quedat automaticament redu’ida a 30 
- 10 milions han desaparegut per l’esmena transaccional que 
se’ns ha acceptat-, i per tant aquest passar els ingressos de 
subvencions, disminuir el capitol de subvencions en aquest or- 
ganisme i augmentar el capítol de taquillatge, és l’esmena de 
30 milions que nosaltres proposem a les senyores Diputades i 
als senyors Diputats. 

Res mes, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Bé, aleshores, el torn en contra? El 

senyor Vidal té la paraula. 
EI Sr. VIDAL X GAYOLA (de I’escb estant,): Molt breument 

des de í’esc6 per dir que entenem que ks inconcebible que el 
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senyor Diputat trobi culturalment nefast que se subvencionin, 
encara que sigui en quantitats mes importants de les que ell se- 
gurament voldria, actes culturals de la categoria dels que orga- 
nitza I’organisme autonom d’Espectades i Festes. En tot cas 
ho podria trobar economicament nefast -seria una opini6 
subjectiva-, perb em sembla que culturalment nefast, que 
com més persones puguin acudir a aquest tipus d’actes i ho 
puguin fer a un preu més assequible per tai de fer possible que 
hi pugui arribar tothom no deu ser gens nefast culturalment. 

D’altra banda, he de dir que la disminucib en la proporci6 
-que és mok petita i molt relativa- deis ingressos per taquil- 
latge, no és tant la disminució pels ingressos de taquillatge, 
sin6 l’increment de les despeses de les actuacions que progra- 
ma I’organisme autonom d’Espectacles i Festes com a conse- 
qükncia de la major difusi6 i de la major extensió a tot el terri- 
tori catala, la qual cosa provoca un increment considerable. 

Res mks, senyor President, per tot aixb ens oposarem a I’es- 
mena que ha mantingut, a la part de l’esmena que ha rnantin- 
gut, i ,  aleshores, demanem que la votacib es faci per separat; 
la part transaccionada, una votacib, i la part mantinguda, una 
altra. 

El Sr. PREMDENT: Ja. Perb el senyor Lucchetti ha defensat 
tamb6 l’esmena 299, i em sembla que són coses.. , 

EI Sr. LUCCHETTI (de Ikscb estant,): No, senyor President, 
aquests 40 milions de pessetes que nosaltres ara destinavem 
aquí, 30 milions per a subvencionar institucions culturals per a 
dotar-los d’infrastructura cultural, aquests 30 milions sortien 
precisament de la menor transferkncia a I’organisme autonom 
Organització d’Espectacles i Festes, i ,  aleshores les hem de 
votar, jo entenc, conjuntament; van lligades les dues, perque 
a mesura que es voti a favor d’una o en contra decau l’altra. 
(Pausa.) 

El Sr. PRESIDENT: Bk, sí, les dues esmenes, evidentment, 
estan lligades, encara que podrien ser considerades indepen- 
dentment, totalment independentment. S’entén que el senyor 
Lucchetti les ha defensat totes dues; el senyor Vidal també ha 
fet el torn en contra de les dues, Aleshores, també s’eentkn. .. 

(E/ senyor Lucchetti s’aixecu per parlar.) 
El Sr, LUCCHETTI: Senyor President, jo demanaria que es 

El Sr. PRESIDENT: Si, si, perb també s’entén, aleshores, 

El Sr. LUCCHETTI: De I’esmena 299 també, obviarnent. 

EI SI-. PRESIDENT: La retirada per l’esrnena transaccional 

El Sr. LUCCHETTI: Que queda decaiguda automiticament. 
El Sr. PRESIDENT: Decaiguda no obligatoriament. 
El Sr. LUCCHETTI: A gust del consumidor, senyor Presi- 

dent. (Riailes,) 
El Sr. PRESIDENT: No, no, obligatoriament, no, podria 

augmentar-se aquest concepte, aquesta subvencib, interpre- 
tant que hi continuaria havent més., ., vull dir que no crec que 
hagués de decaure, el que passa és que es retira, 

llegís l’esmena transaccional, aquella objecte de la discussió. 

que es retira una part de l’esmena 299? 

Quedaria redu’ida a 30 milions. 

és d’uuna part de l’esmena 155 i d’una part de I’esmena 299. 

Ei Sr. LUCCHETTI: D’acord, 
Ei Sr. PRESIDENT: Molt I%, aleshores, comenFarem per 

vota I’esmena transaccional. Et senyor Secretari en donar& 
lectura. 

El Sr. SECRETARI PRIMER: Cesmena transaccional, a 

part de I’esmena 155, proposa: 
({Passar de la quantitat de 10 milions de pessetes del conce- 

pte 621/01, de la Secció 07, Servei 07, el concepte 773/02, de 
la Secció 07, Servei 06<<. El text 6s: <<per a condicionament de 
locals teatrais ja existents<< - 

EI Sr. PRESIDENT: Bé, aleshores, doncs, per a entendre el 
que votem, votar aquesta esmena significaria que en I’esmena 
155 el que es retrauria del concepte 421J01, és a dir, el que 
quedaria de l’esmena, serien només 30 milions, que passarien 
al concepte 733101, i, al mateix temps, en E’esmena 299 el que 
passaria al concepte 412 serien només 30 milions, és a dir, es 
traurien 30 milions del concepte 4.1 12, que provindrien del 
concepte 3.91 1, a I’estat d’ingressos. hs amb aquesta condició 
de retirada que es vota aquesta esmena transaccional, que no 
cal demanar si 6s admesa a trhmit, perquk porta la signatura de 
tots els Grups. Comencem per votar I’esmena transaccional. 

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

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
L’esmena transaccional ha estat aprovada per unanimitat 

Passem ara a votar la part no retirada de E’esmena 155. 
Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 

amb aquesta part no retirada de I’esmena 155, que es posin 
drets. 

Les senyores i eis senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
resmena ha estat rebutjada per 40 vots a favor, 54 en 

contra i cap abstenció. 
En fi, em sembla que serh pseferibie que votem ara també la 

part no retirada de l’esmena 299, de manera que així, en 
aquest moment, sabrem el que es vota. 

Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 
amb I’esmena 299, part no retirada, que es posin drets. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i eis senyors Diputats que s’abstenen? 
L’esmena 299, la part que no havia quedat retirada, ha 

quedat rebutjada per 40 vots a favor, 55 en contra i cap 
abstenci6. 

Bé, continuem amb l’esmena 156, del Diputat senyor 
Corral. El senyor Corral té la paraula per a defensar-la. 

El Sr. CORRAL (de E’escb estant): Sí, señor Presidente, 
desde el escaño, y si no hay inconveniente por parte de la pre- 
sidencia. defenderia conjuntamente las enrniendas 156 y 157. 

dels presents. 

El Sr. PRESIDENT: SI, senyor. 
EI Sr. CORRAL: Enmiendas a 10s artícuios 46 y 47, su con- 

cepto es a. empresas comerciales, industriales o financieras, en 
el caso del 46; y a instituciones sin finalidad de lucro, en el 
casu del 47, por un montante de 135.142.000 pesetas en el 
primer caso, y 199.513.000 en el segundo. 

En esta enmienda nosotros no cuestionamos el montante 
econbmico, por 10 tanto, no es una enmienda de reducción y 
de aumento de montante econcimico en partidas, sino 10 que 
situamos es el concepto, ei concepto en ei sentido de cambiar 
la palabra {<subvenciones H ,  que se refleja en todo el desarroh 
de 10s correspondientes articules, por la de (< convenios rr. 
Esto iria en la linea de un mayor rigor en la administracibn de 
10s dineros phblicos, en la medida que en las subvenciones es 
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mucho mhs dificil de controlar el cumplimento del fin que en 
un principio podrían estar destinadas, mientras que el conve- 
nio establece unas obligaciones y unas responsabilidades, 
tanto por parte de la Administracibn, como por parte de las en- 
tidades culturales receptoras, Esto permite, no solamente un 
mayor rigor en Ia administracibn de 10s fondos phblicos, sinó 
tambih una mayor rentabilidad y eficacia. És, por 10 tanto, en 
funcibn de esta cuestibn que nosotros no cuestionarnos el 
montante econbmico, pero que sí que situamos este cambio 
de concepto, el cambio de situar la palabra <<convenio >) en vez 
de la palabra <( subvenciones)>. 

Gracias, sefior Presidente. 
El Sr, PRESIDENT: Per al torn en contra? El senyor Vidal 

té la paraula. 
El Sr. ViDAL I GAYOLA: Si, senyor President, des de I’es- 

cb. Les dues esmenes que ha defensat el senyor Corral tenen 
per finalitat canviar la denominació de l’article 46 i de l’article 
47 del Projecte de Llei de Pressupostos, que estan perfecta- 
ment determinats per la legislació vigent en materia d’estru- 
ctura pressupostiria, Ens sembla, per tant, que amb una 
esmena als pressupostos no podem canviar l’estructura pressu- 
postaria vigent segons la llei, i per aquesta saó ens oposem a 
les dues esmenes. 
Passem a votació, conjuntament, les dues esmenes del 

senyor Corral, les esmenes 156 i i 57. 
Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 

amb Pes esmenes, que es posin drets. 
Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
Les esmenes 156 i 157 han estat rebutjades per 3 vots a 

favor, 58 en contra i 36 abstencions. 
I anem a passar ara a una nova Secció del pressupost, la 

Secció corresponent al Departament de Sanitat i Seguretat 
Social. AI primer Servei, Gabinet del Conseller i Secretaria 
General, hi ha diverses esmenes, la primera de les quals 6s 
l’esmena 158, del Grup parlamentari del Partit Socialista Uni- 
ficat. Per a defensar-la té la paraula 1’Monorable senyor Espasa. 

El Sr. ESPASA: Sí, senyor President. Defensar4 conjunta- 
ment ies esmenes 158, 159, 160, 164, 165, 166, 172, 173, 
174,177,178 i 179. 

Totes aquestes esmenes, senyores i senyors Diputats, fan 
referencia al Capitol i ,  Contractacib de Personal. Hem dit re- 
petides vegades, en l’esmena a la totalitat, en I’esmena al De- 
partament de Sanitat i Seguretat Social, altres Diputats d’altres 
Grups parlamentaris s’han referit també a aquesta qüestió, 
que es detecta, desgraciadament, a la Generalitat, en general, 
al conjunt de Departaments i també al Departament de Sanitat 
i Seguretat Social una estructura de personal contractat de pi& 
mide invertida o de bóta de vi, com vostks vulguin, millor de 
pirarnide invertida, en el sentit que hi ha més caps, no que bar- 
rets, sinó que mans i peus. 

Aixo és, particularment, important i greu també en el De- 
partament de Sanitat i de Seguretat Social, Departament que, 
com ja van fer veure ahir altres Diputats, és sovint utilitzat per 
disminuir les ratios entre personal contractat i conjunt de per- 
sonal que esa al servei de la Generalitat, perquk, com vostks 
saben, el Departament de Sanitat i Seguretat Social és el De- 
partament que té m& personal transferit, té tots els metges, 
infermeres, auxiliars i altre personal de tots els hospitals, de 

tots eh ambulatoris, de tots els centres d’assistencia primaria. 
I aquest personal, que ja estava funcionant abans de ser trans- 
ferit, que continua funcionant i que, dissortadament, fins arn, 
no s’ha notat massa la implementació en la gestió que hagi 
pogut representar la transferencia a la Generalitat de Cata- 
lunya, tot aquest personal ja funcionava amb la seva propia es- 
tructura jerarquica de comandament, i, per tant, no 6s bo 
d’utilitzar-lo per a fer la ratio i dir que falta personal de coman- 
dament, personal d’organització de tota aquesta immensa 
allau de personal transferit que ha vingut sense.cap mena d’or- 
ganització. Aixo no 6s cert, o no ks totalment cert, tot aquest 
personal tenia j a  unes tasques ben delimitades que complia 
més O menys bé, i que, repeteixo, dissortadament continua 
complint de la mateixa manera que abans. I fins ara s’ha notat 
molt poc, per no dir gens, la possible i desitjada i esperada im- 
plernentació en la gestió que hauria representat I’autonomitza- 
cib d’aquests serveis. Per tant, pirimide invertida de personal, 
molt personal contractat. Nosaltres ens atreviríem a dir massa 
personal contractat, I perque vegin que el que dic no es només 
I’opiniÓ d’aquest Diputat, sinó que 6s un sentiment forCa 
est&, desgraciadament, entre el personal d’aquest Departa- 
ment, sobretot el personal transferit, els vull donar dos botons 
de mostra de I’argumentacib que estic fent d’aquest conjunt 
d’esrnenes que tendeixen a reduir, Capítol i, a reduir personal 
contractat i algunes parts es destinen a altres Departaments, 
concretament, al Departament d’Ensenyament, altres al 
mateix Departament de Sanitat. 

Els dos botons de mostra que els voldria dir, i m’ha estat im- 
possible comptar amb testimonis personals o escrits a causa de 
la por que no fos mantinguda la seva integritat funcionarial, és 
que entre els funcionaris transferits corre un acudit, corre un 
mot d’ordre i es que el personal transferit són tcIos madrileiíos 
)> i la resta de personal << no son ios madrilefios>>. Aixb es greu 
que es digui, i que es digui de forma massiva entre et personal 
transferit. Aixb vol dir un sentiment de preteriment, un senti- 
ment de no utilització d’aquest personal transferit. D’aixb, 
aquest Diputat que els parla en té mes d’un testimoni, i el que 
no ha pogut aconseguir és que aquests testimonis es convertei- 
xin en prova fefaent, segurament perquk les persones que ho 
podrien fer creuen que potser fent-ho podrien fer perillar la 
seva situació contractual o funcionarial, 

Aixo és greu, senyores i senyors Diputats, que es digui i que 
passi. Jo no sé si és absolutament cert --no ho sé-? pero, en 
tot cas, el que si que és cert és que aixb es diu i es diu de forma 
massiva entre el personal transferit del Departament de Sanitat 
i Seguretat Social. 

I el segon botó de mostra, aquest molt mes detallat -i el 
que importa menys són els noms, perb si els fets-, és que 
quatre funcionaris, alts funcionaris, tres de transferits i un de 
contractat en ei període provisional de la Generalitat, que esta- 
ven treballant en el Departament de Sanitat i Seguretat Social, 
un perqui3 estava ja contractat en el periode pre-autonomic i 
els altres tres perque van ser transferits, avui estan en comissi6 
de servei i, a peticib prbpia, treballant a la Cornunitat Autbno- 
ma Andalusa, Aquests funcionaris, aquests funcionaris trans- 
ferits o contractats, aquests catalans -per@ vivien i treballa- 
ven a Catalunya i eren i se sentien ben catalans- han hagut de 
sortir de la nostra Comunitat Autbnoma perquk se sentien ab- 
solutament preterits en els seus coneixements tkcnics -que 
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eren molts i molt importants- i feien funcions rutinaries i no 
eren utilitzats, mentre que anaven sortint concursos i concur- 
sos, s’anaven fent nomenaments i nomenaments de caps, sub- 
caps i directors i ells, que creien tenir alguna possibilitat d’a- 
portar els seus coneixements, no ho podien fer. 

hs per aquests dos botons de mostra que he mencionat, i 
perque creiem que l’estructura de personal contractat en el De- 
partament de Sanitat i Seguretat Social és excessiva, que hem 
presentat un conjunt d’esmenes al Capítol i,  les hem agrupat 
ara en la seva defensa per fer-ne, fonamentalment, una defen- 
sa política, perque creiem que aixb no 6s bo ni per al Departa- 
ment de Sanitat i Seguretat Social ni per a la Generalitat de Ca- 
talunya ni per a Catalunya. 

Mol tes gracies, senyores i senyors Diputats. 
El Sr. PRESIDENT: Per al torn en contra sobre aquestes 

dotze esmenes que ha defensat el Diputat senyor Espasa, el 
Diputat senyor Colomines té la paraula, pes al torn en contra, 

El Sr. COLOMINES: Si, senyor President, jo també defen- 
saré, en el torn en contra, les dotze emenes, a veure si aixi 
ens congratulem amb la Cambra, els de sanitat, de l’agressió 
d’ahir. 

Miri, j o  voldria dir que la plantilla de personal que es propo- 
sa a cada brgan i a cada servei, senyor Espasa, ha estat confec- 
cionada d’acord amb una normativa i amb una rigorositat que 
vostk no ha tingut en dir coses aquí que no les sap certes. Jo li 
diria que el procediment que hem seguit ha estat el de mesurar 
í’organigrama i les funcions atri buides segons les disposicions 
complernentiries i el desenvolupament. S’ha fet una analisi de 
les tasques i de l’activitat de les competkncies de cada brgan i 
cada servei. S’ha fet un chlcul de I’increment de les plantilles 
del personal contractat considerant, primer, el personal neces- 
sari per a 1983, pensant en les coses que teniem previstes per 
ai 1983, considerant la plantilla del personal contractat segons 
el pressupost del 82, considerant el personal transferit, que no 
som nosaltres els qui I’hem menysvalorat, sinó voste, o el qui 
li va explicar a vostl: aixb, i considerant els llocs de treball que 
es preveu que puden ser coberts amb personal transferit i amb 
altres reassignacions de personal. Aixo, pel que fa referencia a 
la part del chlcul d’increment de plantilla del personal contra- 
ctat. 

Sobre el chlcul de la plantilla del 83, també s’ha fet un estudi 
amb ¡’addició que s’hi feia de la plantilla del 82. Jo diria que en 
defensa de la plantilla resultant aportem uns arguments. 
Primer, la necessitat que tenim de consolidar I’organització i 
I’administració dels serveis centrals; I’increment del treball 
d’aquests serveis existents, associat al fet de passar de gestio- 
nar un pressupost de 118.0OO milions, en números rodons, a 
145.000 milions, en números rodons. Nosaltres sabem que els 
indicadors de personat de suport o de serveis centrals en rela- 
cib arnb el personal transferit donen uns coeficients baixis- 
sims. El Departament de Sanitat i Seguretat Social, sense 
comptabilitzar-hi el personal transferit de Ia Seguretat Social, 
és de 0,Ol; si hi afegim aquest, és de 0,009. No es va transferir 
a la Generalitat la part corresponent als serveis centrals de la 
Seguretat Social, tan sols la periferica, i aixo obliga, per tant, a 
dotar la plantilla de personal contractat als serveis centrals del 
Departament, Malgrat tot, la plantilla proposada d h a  unes 
xifres baixissimes també en relació amb I’estructura central. 

I ara anem al personal transferit. La incorporació als serveis 

centrals del personal transferit, que sobre el paper pot semblar 
una possibilitat real de reducci6 de personal, no és una solució 
suficient, i li diré per quk. Per les raons següents. No sempre 
el personal disponible en un lloc és el que per fa seva titulacib 
o pel lloc que ocupa és l’adequat a aquell lloc. ks a dir, que no 
són tants caps tants barrets, ni tants peus tants mitjons, sinó 
que cadascú té unes feines determinades, i, de vegades, 
queden buits malgrat haver-hi persones que es miren de situar 
en altres llocs. 

Els serveis transferits ja venien mal dotats, i vostk ho sap, 
que venien mal dotats. Per exemple, als serveis procedents de 
J’INSALUD hi ha 3.000 vacants, que anem cobrint de mica en 
mica. Hi ha -a més a més d’aixo, voste que és tan Iegalista- 
limitacions legals: per exemple, el fet d’utilitzar personal de la 
Seguretat Social en tasques que nu són prbpies de la Seguretat 
Social. La reestructuració dels serveis transferits, evi- 
dentment, es una operació lenta, una operacib que hem ini- 
ciat, que l’hem feta amb tant de respecte com hem pogut, i la 
incorporació del personal transferit dels serveis centrals és con- 
dicionada per una efectiva -que és e1 que nosaltres volem-, 
una efectiva homogene’itzacib de les condicions laborals. 

A mi, quan he sentit aixb que vostk deia, de <(corno sornos 
madrilefios no servimos H -aixb és el que va dir en Comissi6 i 
ho ha repetit ara aquí-, a mi m’ha recordat la frase aquella de 
<<to0 er munde ar sueio,). M’entén? Perquh qui li va dir 
potser era una persona d’aquesta índole, pero aixo no pot re- 
presentar I’opiniÓ de tot un conjunt, de tot un cos, corn aquella 
vegada aixo va representar+ 

Jo penso que arnb aquesta explicacib que jo he donat, que 
l’he volguda donar més tecnica que no pas politica -perque si 
l’hagués hagut de donar politica, l’hauria donat amb uns altres 
termes, segurament -, penso que és suficient perquk el que jo 
volin és que la Cambra s’adonés que aixb no s’ha fet absoluta- 
ment d’una manera arbitrhria, i ,  sobretot, s’ha fet sense cap 
mena de discrimhacib. 

Mol tes grricies, senyor President; moltes gracies, senyores i 
senyors. . 

(El senyor Espasa demana la plaraula per al.lusions.) 
EI Sr. PRESIDENT: Senyor Espasa, no hi ha hagut a1.l~- 

sions. No, no, en absolut, senyor Espasa, no hi ha hagut 
allusions. 

El Sr. ESPASA: Senyor President, se m’ha qualificat de 
legalista.. . 

El Sr, PRESIDENT: Senyor Espasa, li prego que ... No hi ha 
hagut allusions. En tot cas, si ho vol, suspenem la sessib i con- 
sultarem la Mesa, perb no hi ha hagut ahsions, al meu 
entendre.. . 

El Sr. ESPASA: Si em deixa parlar potser li explicaré.. . 
El Sr, PRESIDENT: Si, perb vostb demana parlar per a1.h- 

EI Sr. ESPASA: Li demano parlar per una qüestib d’ordre. 
El Sr. PRESIDENT: Per una qiiesti6 d’ordre? Bé. 
El Sr. ESPASA: Senyor President, em sembla que he estat 

El Sr. PRESIDENT: No, no, no. 
El Sr. ESPASA: Senyor President, em deixa parlar, si us 

El Sr. PRESIDENT: No, perque ... 
EI Sr. ESPASA: No em deixa parlar, el senyor President? 

sions, i jo interpreto que no hi ha hagut allusions. 

alludit, perque el senyor Colomines, m’ha ... 

plau? 



DIARI DE SESSIONS J P-Núm. 144 J SESSI6 PLENARIA Núm. 74,3 / 28julioll983 462 1 

/ 
EI Sr. PRESIDENT: No, perquk vostk ara vol fer.. . 
El Sr. ESPASA: El senyor President no em deixa parlar? 
El Sr. PRESIDENT: Voste em demana parlar per alhsions, 

EI Sr. ESPASA: Sí ,  
EI Sr. PRESIDENT: Doncs no hi ha torn per allusions. 
El Sr. ESPASA: Vull argumentar4 el perque l’hi demano, 

senyor President. Si no em deixa ni argumentar-l’hi, evi- 
dentment no en sortirem mai, d’aqui. 

El Sr. PRESIDENT: Perb faci el favor, senyor Espasa, vostk 
coneix el Reglament i sap perfectament que no hi ha hagut 
alhions.  

El Sr. ESPASA: Precisament perque el conec crec que puc 
demanar a la Presidkncia que m’escolti. 

El Sr. PRESIDENT: Bé, l’escolto, pero no entri en la 
g ües t i 6. 

EI Sr. ESPASA: No. Senyor President, el senyor Colomi- 
nes,,., crec que puc demanar un torn per allusions, perquk 
m’ha acusat de manca de rigor, m’ha acusat de legalista. Dues 
acusacions sense cap mena de formulació. Si amb aixb no es 
pot demanar el torn per alhsions, no sé quina és la interpreta- 
ció que esta fent el senyor President. 

EI Sr. PRBIDENT: Miri, senyor Espasa, el Reglament diu 
el següent, és l’article 64, que voste coneix, perb que en 
aquest moment segurament oblida, diu: {{Si a judici del Presi- 
dent es feien allusions a la persona o a la conducta d’un Dipu- 
tat ... )> No s’ha fet cap al.lusiÓ a la seva conducta ni cap allusió 
a la seva persona, s’ha comentat, simplement, la seva argu- 
mentacii, en el cucs del debat, Per tant, jo entenc que no hi ha 
allusions. Si no, estaríem sempre amb la possibilitat de parlar 
per atiusians, perquk sempre, quan hi ha un torn en contra, es 
fa alguna referencia al que s’ha dit en el torn a favor. 

(EI senyor CunseEler de Sanitot i Seguretat Social demana p r  
parlar.) 

El Conseller de Sanitat i Seguretat Social t6 la paraula. 
El Sr. CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT 

SOCIAL (de Ikscb estand: Grhcies, senyor President, Així, em 
sembla que donarem lloc que el senyor Espasa pugui tornar a 
prendre la paraula. 

Jo, amb la mks gran cordialitat, sense cap mena d’acritud, 
voldria fer ablusió a I’inici de la intervenció de 1’Honorable 
senyor Espasa. 

Primer, ell ha dit: ctno puc portar provescc, perb diu que 
n’hi ha uns que els diuen els <<madrilefiosh> i els altres que no. 
do li pregaria amb tota cordialitat, al senyor Espasa, que, 
aquestes paraules, les retirés, Si no pot portar proves, més val 
que no en parli. Punt n~mero u. 

Punt numero dos. Ha dit que tres funcionaris i un transferit, 
atesa la seva marginació, havien hagut de demanar el trasllat a 
la Junta d’Andalusia, Senyor President, senyor Espasa, n’hi 
ha un dels seus ex-.col-laboradors que va ser ascendit, essent ja 
jo  Conseller de Sanitat i Seguretat Social, que, juntament amb 
altres tres funcionaris procedents d’INSALUD, ha demanat el 
trasllat a la Junta d’Andalusia. Aixb és una cosa, senyor Presi- 
dent, senyor Espasa, que jo IIQ puc evitar. Si a ells els agrada 
més el clima andalús que el clima mediterrani, ailh ells. 

no? 

’ 

Moltes gricies. 
El Sr. PRESIDENT: El senyor Espasa, ara, pot parlar 

-evidentment, també ja sap el Reglament-, pel temps pro- 

porcional, que vol dir que no pot superar el temps que ha utilit- 
zat el senyor Conseller, 

El Sr, ESPASA (de I’escó estant): Si, senyor President, i seré 
molt breu perque, tractant-se de cal-legues, hem estat fent 
aquí un joc que hauria fet les delícies del senyor Sigmund 
Freud. 

Senyor Conseller, jo també, amb tota la cordialitat, i sense 
cap acritud, jo no he dit que haguessin hagut d’anar-se’n. Jo 
he dit que aquests funcionaris -tres de transferits i un de 
contractat- havien decidit anar-se’n a Andalusia. Jo no faig 
brames sobre el clima andalús, crec que el tema no 6s de bro- 
mes. Jo nomes he posat a la consideració de la Cambra que 
aquests Diputats, que estaven treballant a Catalunya, han de- 
manat el trasllat a Andalusia, i, per tant, aixb que se n’han 
hagut d’anar -potser ha estat el subconscient que l’ha trait-, 
jo no ho he dit. 

I, senyor Colomines, a vost& també l’ha trait el 
subsconscient, perquk jo només he dit: {(nosotros sornos ios 
madrileñow, i vostk ha dit --i el seu subconscient I’ha trait-: 
4 0 s  madrileños no servimos n. El senyor Freud hauria estat 
molt content de poder estar avui en aquesta sessió. 

Griicies, senyor President. 
(Ei senyor Colornines demana per parlar.) 
El Sr, PRESIDENT: Bk No, senyor Colomines, tampoc no 

EI Sr. COLOMINES: Ho accepto. 
(.i senyor Conseller de Sanitat i Seguretat Suciai demana per 

EI Sr. PRESIDENT: Senyor Conseller? 
El Sr, CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT 

SOCIAL (de I’escÓ estant. Grhcies, senyor President. Jo he fet 
una petició al senyor Espasa: que retirés les seves paraules. 
Voldria saber si les retira o no. 

hi ha hagut alhsions, tampoc no hi ha hagut allusions. 

p u r h d  

El SI: PRESIDENT: Senyor Espasa? 
El Sr, ESPASA: Senyores i senyors Diputats, jo he presentat 

una preocupació. Jo he dit que no podia aportar proves, i aixb 
sol ja demostra el valor que tenien les meves paraules. Si vol 
que I’hi digui més clar (remor de veus) -molt bé, moltes grh- 
cies, senyors de Convergencia i Unió-, si vol que l’hi digui 
més clar, les meves paraules -i no volia que en tinguessin cap 
mks- tenien el mateix valor que les seves. La seva paraula 
contra la meva, senyar Diputat. Jo he dit que atixb rn’ha estat 
dit, i m’ha estat dit per molts funcionaris. Vostk diu que no. 
Senyores i senyors Diputats, la paraula d’un Conseller, la pa- 
raula d’un Diputat. No tenien cap altre valor. 

(El senyor ConseJkr demana perpariar.1 
El Sr. PRESIDENT: Senyor Conseller, jo voldria dic al 

senyor Espasa que.. . 
EI Sr. CONSELLER DE SANITAT 1 SEGURETAT 

SOCIAL (de IkscÓ estant): Senyor President, jo  no ho he 
negat. Jo m’he limitat a demanar al senyor Espasa que retirés 
el que ha dit, atks que no tenia proves. Veig que el senyor 
Espasa no ho vol., . 

Et Sr. PRESIDENT: La transcripció indicar& que realment 
el senyor Conseller no havia negat el fet, 
Re, lamentem I’incident que, d’altra banda, no té major im- 

portancia, i passem a votació. 
Jo crec que el senyor Espasa estara d’acord que puguem 

votar conjuntament totes les dotze esmenes que ell ha defen- 
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sat. Tutes es refereixen a reduccions del Capítol I de la Seccib 
08 del pressupost, es a dir, del Departament de Sanitat i Segu- 
retat Social, i totes les reduccions aquestes serveixen per a in- 
crementar diversos conceptes en el Departament d’Ensenya- 
ment sempre. Be manera, doncs, que anem a passar a votació 
conjuntament les 12 esmenes. Recordo a les senyores i als 
senyors Diputats que són les esmenes 158, 159, 160, 164, 
165,166,172,173,174,177,178 i 179. 

Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 
amb les esmenes, que es posin drets, 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’wbstenen? 
Les dotze esmenes que hem enumerat han estat rebutjades 

per 43 vots a favor, 59 en contra i cap abstenció. 
Bk, senyores i senyors Diputats, donada ]’hora que és, ens 

aturarem aquí, continuarem aquesta tarda a dos quarts de cinc. 
Els prego la mixima puntualitat per a veure si podem enllestir 
aixb al més aviat possible. 

Se suspen la sessió. 
@s un quart i dos minuts de tres de la tarda. Ca sessit? es r e p h  

a tres quarts de cinc en punt.) 
EI Sr. PRESIDENT: Es reprim la sessió. Continuem amb la 

Secció 08, Servei 01, Gabinet dei Conseller i Secretaria Gene- 
ral. Arribem ara a l’esmena 161, del Grup parlamentari del 
Partit Socialista Unificat. Per a defensar aquesta esmena té la 
paraula el Diputat Honorable senyor Ramon Espasa. 

El Sr. ESPASA: Senyor President, senyores i senyors Dipu- 
tats, defensaré conjuntament la 161,167,175,176,180 i 186. 

El Sr, PRESIDENT: Moltes gracies. 
El Sr. €!isPASA: Totes aquestes esmenes, senyores i senyors 

Diputats, corresponen a l’article 25, al qual ja s’han referit 
altres Diputats des d’aquesta tribuna al llarg de la discussi6 
dels pressupostos. És l’article que fa referkncia als estudis i als 
dictimens emesos per persones alienes als Departaments. El 
sentit de la nostra esmena és demanar la supressib d’aaquestes 
quantitats perque, corn ja va dir un altre Diputat del Grup So- 
cialista, aquests estudis i dicthmens, si es miren en la seva gSo- 
balitat en el pressupost del 83 signifiquen la duplicació d’a- 
questa partida respecte a la de l’any passat, i nosaltres creiem 
que amb el temps que ja porta de rodatge la Generalitat auto- 
nbmica, es podria prescindir -o s’hauria de tendir a 
prescindir-ne- d’aquests estudis i dicthmens emesos per per- 
sones alienes als Departaments. Nosaltres SOM perfectament 
conscients que hi ha una certa necessitat d’aquests estudis, 
que no es pot ser absolut i taxatiu en dir que no se’n pot encar- 
regar cap, o que no és bo encarregar-ne cap, pero el que ens ha 
preocupat i ens preocupa és veure com de l’any passat a 
aquest, s’ha produit una duplicaci6 i, per tant, la nostra 
esmena, congruent amb altres esmenes del nostre Grup en 
altres Seccions del pressupost, 6s en aquesta Semi6 també de 
disminuci6 d’aquestes partides d’estudis i dictimens emesos 
per persones alienes al Departament, 

El Sr. PRESIDENT: Per al torn en contra, tk la paraula el 
Diputat senyor Colomines. 

El Sr. COLOMINES: Grkies, senyor President. Senyores i 
senyors Diputats, per a defensar també el torn en contra de les 
esmenes que ha dit el senyor Espasa, 161,167,175,180 i 186. 
Es tracta de reduir, com ell ha dit molt bé, la dotaci6 en conce- 
pte d’estudis i dictAmens en gairebk un 80% del que teníem 

pressupostat. Nosaltres, el criteri que hem aplicat en la deter- 
minació de l’import pel concepte d’estudis i dictamens emesos 
per persones alienes al Departament 6s el de I’austeritat 
mixima en la despesa, i en el supbsit d’acceptar aquestes es- 
menes que en aquest moment presenta et Grup comunista, la 
dotació que quedaria seria inferior, senyor Espasa, en el 50% a 
la que hi havia l’any 1982, és a dir, que quedaria enormement 
r ed Úida . 

Nosaltres pensem que, evidentment, cal tendir per una 
qüestió d’econornia a realitzar el maxim ci’activitats amb els 
propis recursos de personal, perb aixo, a vegades, no sempre 
és possible ni tkcnicament -sobretot tkcnicament a vegades 
no és aconsellable de fer-ho d’aquesta manera. ks n dir, hi ha 
la qüestió d’especial itzacib dels tkcnics, la impossibilitat, per 
exemple, d’absorbir un increment de feina en un moment de- 
terminat; bé, aixb fa necessari de rec6rrer a un personal alie a 
aquest Departament. 

D’altra banda, des d’un punt de vista estrictnment d’estudi 
econbmic es considera a vegades més coherent -almenys, no- 
saltres ho considerem així- una política de limitació de despe- 
sa, la d’evitar la contractació permanent de persones especialit- 
zades que ens poden fer uns dictamens o uns altres i, en canvi, 
anar a buscar el treball puntual d’aquest dictamen fora de la 
contractació aquesta permanent, i ,  en definitiva, al cap de 
l’any també s’estalvia una despesa. Aixb és el que nosaltres 
hem procurat fer, aixo és el que tenim en marxa. Vostes saben 
la relació d’estudis i de dictimens que tenim en marxa sobre 
coses tan importants com els costos dels centres hospitalaris, 
com les necessitats informhtiques del Departament, com I’in- 
dex farmacologic, corn les comissions d’experts que estan fun- 
cionant en aquest moment i que estan emetent dictamens en 
moltes qüestions sanithries, sobre I’assessorament jurídic dels 
traspassos, sobre control de gestió, etcetera. Els podria anome- 
nar... Vostks ja ho tenen, vostks ho saben; si volen informació 
els en donaré tanta com vulguin, nom& que corn que I’esmena 
176 fa referkncia exclusivament als serveis socials, els diré que 
la Direcció General de Serveis Socials, per al desplegament dei 
Mapa de Serveis Socials, per B l’anilisi de la variació dels 
costos unitaris de provehents de serveis, per al control de 
qualitat dels programes, per als programes de rehabilitació de 
toxicomans i per a la normativa de l’acreditació de centres, 
que ens sembla que aixo 6s una qüesti6 molt important, doncs 
té en marxa tots aquests dictamens. Aquests dicthmens, amb 
una reducció del 50% en relacib amb el que nosaltres teníem 
de dotaci6 al 82, amb aquesta reducció del 80% que aquestes 
esmenes preveuen, de veritat que no ho podríem tirar enda- 
vant, i aixo, en definitiva, IIQ és el valor d’aquests dictimens, 
sin6 el que representa per a l’organització sanithria a Catalunya 
l’eemissió d’aquests dictimens fets per persones realment 
d’una gran perícia, 

ks per tot aixo que jo demanaria el vot en contra, i, moltes 
grhcies, senyor President i senyores i senyors Diputats. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, Proposaria, senyores i 
senyors Diputats, que passéssim potser al debat d’alguna altra 
esmena, i votaríem després a veure si en l’entremig assolim el 
qubrurn necessari. (Pausa.) Bé, anem a votar; demanaria que 
ningú no sortís de la sala en aquest moment, almenys. 

Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 
amb les esmenes 161,167,175,176,180 i 186, del Grup parla- 
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mentari del PSUC, que es posin drets. 
Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i eIs senyors Diputats que $abstenen? 
Les esmenes han quedat rebutjades per 26 vots a favor, 41 

en contra i cap abstenció. 
Continuem amb I’esmena 162, del Grup parlamentari del 

Partit Socialista Unificat. També té la paraula per a defensar-la 
I’Honorable senyor Ramon Espasa. 

Ei Sr. ESPASA: Senyor President, senyores i senyors Dipu- 
tats, aquesta esmena 162 proposa passar una quantitat de 20 
milions de pessetes del Concepte 421 - transferencies corrents 
del Gabinet del Conseller a I’Institut d’Estudis de la Salut-, a 
un altre article, article 47 del Servei 08/04. 

La rat3 d’aquesta esmena és la de considerar que el projecte 
pressupostari preveia aquesta transferimcia de credits del Gabi- 
net del Conseller a I’Institut d’Estudis de la Salut, i el motiu 
de la nostra esmena és la preocupació que ens produeix veure, 
o creure veure, la poca activitat i, sobretot, ia poca eficikncia 
que esta produint aquest Institut d’Estudis de la Salut, que 
hauria d’estar concebut com l’organisme fonamental d’estudis 
sobre la salut i de capacitaci6 i d’implementació de la formacib 
dels mateixos funcionaris i d’al tre personal amb coneixements 
sanitaris, amb coneixements de salut. ks cert que ¡’Institut 
d’Estudis de la Salut fa cursos, fa activitats, perb nosaltres 
creiem que en fa poques i, sobretot, que aquestes activitats 
són desproporcionades amb el pressupost que s’hi destina; 
que, si es mira, i tindrem ocasió de veure-ho quan passem als 
organismes autonoms, -en aquest cas Institut d’Estudis de la 
Salut--, ei pressupost, tant en CapftolT com en Capítol I1 d’a- 
quest Institut, és desproporcionat en la nostra opinió a la resul- 
tant d’activitat, fonamentalment en el terreny de la inves- 
tigacib i de i’educacib i de la formació de personal sanitari, 
sigui o no funcionari de la mateixa Conselleria, i aquesta és la 
raó de la presentació de la nostra esmena. 

Peru hi ha una raó suplementliria en presentar aquesta 
esmena i en defensar-la singularment davant del Ple, que és la 
següent: hi ha la raó que, tot i comptar amb aquest Institut 
d’Estudis de la Salut, hom pot observar -nosaltres ho hem 
pogut observar-, corn també des de la Conselleria, des del 
Departament de Sanitat i Seguretat Social, que s’han promo- 
cimat en conveni, en col-laboracib o a vegades encarregant-ho 
a institucions de fora altres cursos de formació saniaria. Aixo 
no té major importincia perb el que si que en té -i jo voldria 
posar-ho a consideració de les senyores i els senyors Diputats i 
aquesta es, en definitiva, la raó política de Yesmena- és que 
es dóna el cas que quant a aquests cursos donats per entitats 
alienes a la Generalitat, concretament escoles tecniques supe- 
riors, una d’elles regida per una ordre religiosa, una altra no, 
sobre cursos de formació i d’especialitzaci6 en gestió sanithria, 
Ba mateixa persona de la Conselleria que dóna les beques per a 
anar-hi -cursos que tenen el preu de matricula de 80.000 
pessetes-, les dhna al mateix personal per a anar a aquests 
cursos. Del que un queda realment sorprbs i astorat és de 
veure que la mateixa persona que dóna aquestes beques apa- 
reix després entre el professorat d’aquests cursos que dóna la 
institució aIiena a la mateixa Generalitat, amb la qual cosa un 
es tem o un pensa que es pot produir un circuit ben pintoresc, 
que és el d’assegurar I’assistencia d’alurnnes, el pagament de 
les matricules corresponents a aquests cursos -és de suposar 

que les persones que donen aquests cursos són adequadament 
i convenientment retribGides-, pero el que realment resulta 
sorprenent, i jo diria preocupant, 6s que una mateixa persona 
pugui a la vegada concedh les beques per a anar a aquests 
cursos i ser-ne a la vegada professora. 

ks per tot aixb, i pel que considerem que hi ha de desaprofi- 
tament de les propies institucions -en aquest cas, l’lnstitut 
d’Estudis de la Salut, que nosaltres hem presentat aquesta 
esmena. 

El Sr. PRESIDENT: Per al torn en contra,lté la paraula el 
Diputat senyor Colomines. 

El Sr. COLOMINES: Senyor President, senyores i senyors 
Diputats, per a fer un torn en contra d’aquesta esmena que 
proposa disminuir, com els ha dit el senyor Espasa, 20 milions 
de l’esmentada partida. 

Jo els puc dir i assegurar que, si s’aprova aquesta esmena, 
tot aixo que troba a faltar el senyor Espasa i que esta en marxa, 
i que, en fi, si ell volgués saber-ho, ho sabria i que esta en fun- 
cionament, no ho podríem realitzar. A ell li sembla una cosa 
totalment inadmissible. el fet que I’iimport del Capitol i1 sigui 
inferior al del Capitol I A mi em sembla una cosa admissible 
donat que estern en una etapa, ell mateix ho ha dit, d’inici, de 
funcionament, en que es troba I’lnstitut, Miri, la dotació d’a- 
questa partida, senyor Espasa, nosaltres l’hem fet basant-nos, 
primer, en el pla d’actuació que vol fer aquest Institut, que ara 
no li detallaré, perb, a més a més, d’aquest pla d’actuació, en 
deriven unes despeses, les de plantilla, les de funcionament 
ordinhries, les de funcionament de servei, les transferkncies i 
els programes de condicionaments. Tot aixo és un import 
d’uns 60 milions de pessetes. Aquests 60 milions de pessetes, 
nosaltres els podem ingressar de diferents partides del pressu- 
post, prestació de serveis, serveis transferits, etcetera, i un 
total d’ingressos aliens a la Generalitat. 

Be, només tenim tres alternatives, senyor Espasa. Una, la 
primera, mantenir el mateix pla que nosaltres volem donar 
d’actuacib a 1’Institut d’Estudis de la Salut, incrementant els 
ingressos aliens, cosa que, tkcnicament, 6s molt dificil que 
sigui possible. La segona possibilitat és reduir I’aporhcib del 
Departament en detriment del pla d’actuació, la qual cosa ens 
sembla que no és bona de fer en aquest moment. La tercera 
possibilitat és no disminuir el. crBdit consignat, tirar endavant 
amb tot aixb i poder fer la feina que tenim prevista. 

Aixb és el que em sembla que haig de fer per a defensar 
aquest torn en contra a aquesta esmena. Ell ha parlat d’un fons 
politic, jo no em vull posar en aquest fons politic que ell ara 
pensa que és el més interessant, perquk jo diria -i lamento 
molt dir-ho, perb ara si que intento dir-ho amb tota cordialitat 
i relaxament i sense cap mena de tensió, no sé com ho podria 
expressar, sense tensió-, que, aixo, a mi em semblen, si més 
no, unes insinuacions pintoresques, suggeridores i una mica 
mal intencionades. 

Moi tes grhcies, senyor President; moltes grhcies, senyores i 
senyors Diputats. 

EI Sr. PRESIDENT: Senyores i senyors Diputats anem a 
passar a votacib aquesta esmena 162, del Grup parlarnentari 
del Partit Socialista Unificat. 

Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 
amb I’esmena, que es posin drets. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
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Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
Cesmena ha estat rebutjada per 31 vots a favor, 50 en 

contra i cap abstenció. 
Passem ara a I’esmena 163, que és la darrera d’aquest 

Servei, Bs una esmena del Grup Socialista. Per a defensar-la, 
te la paraula el Diputat senyor Garcia-Siez. 

El Sr. GARCÍA (de l’esc6 estant): Senyor President, des de 
l’escó; aquesta esmena, la 163, el que pretenia era situar 
aquest programa de control de malalties, control comunitari 
de malalties crbniques, al lloc tebric, en el qual podria estar 
aquesta Direcció General de Promoci6 de la Salut, donat que 
és un programa d’aquesta mena de promoció de la salut. Les 
explicacions donades pel Conseller de Sanitat i Seguretat 
Social, des de la perspectiva que suposa aquest programa de 
control comunitari de malalties crbniques corn un programa 
interdepartamental, fan considerar al meu Grup parlarnen tari 
la retirada d’aquesta esmena, donada la seva complexitat d’u- 
bicació en la Direcció General de Promoci6 de la Salut. 

El Sr. PRESIDENT: Mol tes gricies. Retirada aquesta 
esmena passem, doncs, a un altre Servei, la Direccib General 
d’Assisthcia Sanithria, i de les esmenes que no han estat ja de- 
batudes, la primera és l’esmena número 168, del Grup parla- 
mentari del Partit Socialista Unificat. Per a defensar-la, té la 
paraula 1’HonorabIe senyor Espasa. 

El Sr. ESPASA: Senyor President, senyores i senyors Dipu- 
tats, aquesta esmena, igualment com I’anterior, té un contin- 
gut polític, i es veura al final de la meva defensa. El mateix 
que tenia l’anteior, senyor Colomines, i no he volgut fer Ú s  
del possible dret que tenia a la seva poc elegant insinuacib 
-que la seva si que ho ha estat, de poc elegant- w demanar 
un torn per al-lusions, perquk sabia que podia expressarme 
dins l’ordre reglamentari en aquesta esmena. 

Senyor Colomines, jo abans, d’insinuació, no n’he fet cap. 
Jo he dit unes cuses, absolutament certes i demostrables, aquí 
és el document on tot el que he dit es prova, on, comja he dit 
abans, la Conselleria proposa un curs de perfeccionament en 
gestió hospitalaris. La Directora General d’Assistkncia Sanith- 
ria, en iis de les seves compethcies, lbgiques i legitimes, esta 
en condicions de concedir deu beques a funcionaris per a anar 
a aquests CUTSQS. Aquests cursos valen 80.000 pessetes; la mat- 
rícula per cada persona que hi vulgui anar, i, si vostes llegeixen 
-i aquest document quedarh a la Mesa del Parlament perquk 
qui el vulgui llegir ho pugui fer- quan al professorat d’aquesta 
escola, resulta que el primer professor d’aquesta escola, per a 
aquest curs, és la mateixa persona que dóna les beques. 
Senyor Colomines, d‘insinuació, cap. 

Quant a l’esmena 102, senyores i senyors Diputats, és una 
esmena presentada per manca d’informacib, presentada amb 
recanp perque sabem que hi ha un seguit de programes en 
curs al Departament de Sanitat i Seguretat Social, perb, ni en 
els documents annexos, ni en Comissió, no hem rebut prou 
informació per a poder retirar aquesta esmena, Com ja han dit 
al tres Diputats, aquests pressupostos sbn uns pressuspostos 
excessivament opacs, excessivament obscurs. Per a un territo- 
ri com el de Catalunya i per a un volum pressupostari que ha 
d’aabastar els 6 milions de catalans que som, pensem que podrí- 
em tenir un document pressupostari molt més clar, molt més 
detallat i que ajudes molt mes tant la tasca del govern, com la 
tasca de l’oposició, cosa que aquest document pressupostari 

no fa, i és per aixb que haviem presentat aquesta esmena, pero 
ja anuncio, abans que sigui votada, que la retirem. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes gracies. Passem, doncs, a 1”s- 
mena següent, que és I’esmena 169, també del Grup parla- 
mentari del Partit Socialista Unificat. 

(El senyor Fornas demanca per parlar,) 
EI Sr. PRESIDENT: Sí. 
El Sr. EORNAS: Senyor President, nosaltres presentem una 

esmena transaccional, signada pel Grup dels Socialistes, ei 
Grup del PSU i nosaltres mateixos, el Grup d’Esquerra Repu- 
blicana, que comporta la retirada d’aquesta esmena 169, del 
PSU, i la 17 1, del Grup Socialista. 

El Sr. PRESIDENT: Aleshores, si tenim aquesta esmena, el 
senyor Secretari en donari lectura i consultarem els altres 
Grups si estan d’acord amb la seva tramitació. 

El Sr. SECRETARI SEGON: Esmena transaccional que pre- 
senten els Grups parlamentaris d’Esquerra Republicana, del 
PSC i del PSUC: 

{{Augmentar la partida de la Secció 08/02, Capítol VIT, article 
73, concepte 731/01, denominació: <<Subvencions per a inver- 
sions en centres sanitaris de corporacions locals D, quantitat: 
100 milions. Capitol Vií, article 77, concepte 771/01, <<Sub- 
vencions a institucions sense finalitat de lucre>>, 100 milions, 
número 171, esmena 69, Grup Socialista; numero 169, 
esmena 103, Grup del Partit Socialista Unificat de Catalunya. 

El Sr. PRESIDENT: Bé, aleshores, cal entendre que no esti 
indicat a I’esmena que el financament d’aquests augments en 
aquestes dues partides es fara per reducció de la partida de la 
Secció 08, Servei 02, Capítol VII, article 77, concepte 771/01. 
ks aixo, no? fis a dir, era aquest concepte al qual es referien 
les esmenes 169 i 172. Bé, aleshores, de tota manera, haurh 
quedat indicat per& no estava indicat per escrit. Aleshores, 
és que els Grups parlamentaris que no signen l’esmena, és a 
dir, el Grup de Convergkncia i Uni6, el Grup Mixt i el Grup 
de Centristes estan d’acord que s’admeti a trhmit? (Pausa.) 
Bé, no hi ha objecció, per tant, l’esmena s’admet a t r h i t  i 
queden retirades les esmenes 169, del Grup del Partit Socialis- 
ta Unificat, i 171, del Grup Socialista. ks que algun dels sig- 
nants d’aquesta esmena vol f e r m  la defensa? (Pausa.) No, 
no hi ha tampoc, per tant, torn en contra, i podem passar im- 
mediatament a la votacib d’aquesta esmena transaccional. 

Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 
amb I’esmena transaccional, que es posin drets. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
El resultat de la votacib ks el següent: I’esmena transaccional 

ha estat aprovada per 38 vots a favor, cap en contra i 46 
abstencions. 

Bk, aleshores, passem ja a l’esmena número 170, del Grup 
Socialista. Per a defensar-la, té la paraula el Diputat senyor 
Garcia-SQez. 

El Sr. GARCIA (de l’escb estand: Senyor President, tambk 
des de I’escó, aquesta esmena 170 fa referkncia a una esmena 
ja defensada amb eh mateixos arguments, es tracta de subven- 
cions a hospitals benhfics privats sota la protecció de 1’Estat i 
amb el mateix argument de l’esmena que vaig defensar ahir 
sobre el tema de sanitat, La dono per defensada. 

El Sr. PRESIDENT: Per al torn en contra? 
El Sr. COLOMINES (de /’esc6 estant): També em refereixo 

I 
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partament de Sanitat i Serveis Social 
a fer que aquesta davallada de la tax 
un comportament social molt important, 

al torn en contra que ahir vaig fer sobre aquesta esmena i con- 
sidero ja defensat el torn en contra. 

EI Sr, PRESIDENT: Molt bé, aleshores, doncs, passem dire- 
ctament a votació de l’esmena 170, del Grup Socialista. 

Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 
amb l’esmena, que es posin dempeus. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
L‘esmena ha estat rebutjada per 29 vots a favor, 57 en 

contra i cap abstenció. 
Bé, les esmenes relatives a la Direccit, General de Serveis 

Socials han estat totes ja debatudes, i passem a la Direccib Ge- 
neral de Promocib de la Salut, Servei 04, en que queden algu- 
nes esmenes, la primera de les quals és l’esmena 181, del 
Grup parlamentari del Partit Socialista Unificat. Ei Diputat 
Honorable senyor Espasa té la paraula per a defensar-la. 

EI Sr, ESPASA: Sí, senyor President, defensar6 conjunta- 
ment la I. 8 1 i la 183, i anuncio la retirada de la 184. 

El Sr. PRESIDENT: Molt bé, moltes gracies. 
El Sr. ESPASA: Aleshores, aquestes dues esmenes, senyo- 

res i senyors Diputats, proposen dotar amb la quantitat de 60 
milions un subprograma dins el programa que té previst el De- 
partament de Sanitat i Seguretat Social, de proteccib maternts- 
infantil. Nosaltres proposem, amb aquesta esmena, dotar un 
subprograma dins del programa conjunt de protecci6 materno- 
infantil, per a informació sabre la contracepcib i la planificacib 
familiar. Aquest és un tema que, dissortadament, en la nostra 
opinió, ha estat poc ates, ha estat poc considerat pel Departa- 
ment de Sanitat i Seguretat Social, I diem dissortadament 
perquk, senyores i senyors Diputats, jo no sé si vostes es van 
llegir amb atencib un full que els Serveis Centrals de Docu- 
mentació i Estadística han trames a tots els senyors Diputats i 
a altres persones i institucions, sobre l’evolucib demografica a 
Catalunya en els darrers vint anys. 

Si vostes van veure i van observar aquella grifica, hauran 
vist un fenomen realment important i curiós que s’ha donat a 
Catalunya. A Catalunya, senyores i senyors Diputats, I’any 
1973, per primera vegada en tot el segle, la taxa de natalitat era 
mks alta a Catalunya que la mitjana de I’espanyola. Aixb no 
havia passat en tot el segle a Catalunya. En canvi, del 1973 al 
1983, es produeix un altre fenomen encara més curiós i mks 
important, si hi cap. Catalunya passa a tenir una taxa de natali- 
tat que esta no sols per sota de la mitjana espanyola, sinó per 
sota de la taxa de natalitat danesa i sueca i per sota de la mitjana 
europea, Aixo vol dir que, en deu anys, les pautes de repro- 
ducció i les taxes de natalitat entre la població que viu i treballa 
a Catalunya, passen d’un patró de país mitjanament -no dir6 
subdesenvolupat -, poc desenvolupat a taxes i patrons de 
paisos al tíssimament desenvolupats. Catalunya tk avui una 
taxa de natalitat per sota de la mitjana de Sukcia, de Dinamarca 
i de la Comunitat Economica Europea. I em sembla que no 
pecari! d’ingenu -i vostes tampoc-’ si creiem que aquesta 
disminució en la taxa de natalitat ha estat quelcom espontani o 
quelcom natural. Crec que tots estarem d’acord que cadasclj i 
cada parella, com millor haurh cregut, ha sabut utilitzar aquells 
mitjans per a regular la natalitat, per a tenir els fills que cada pa- 
rella vol tenir. 

k el que és preocupant, i el que ens dol a nosaltres, al nostre 
Grup parlamentari, és que des de la Generalitat, des del De- 

canviar tan drhticarnent la taxa de natalitat- sigui ajudat, 
sigui il.lustrat, perque les persones que vulguin regular la seva 
natalitat ho puguin fer en les millors condicions possibles, 
amb les maximes garanties per a arribar a fer realitat aquell 
principi, que crec que tots estarem d’acord a compartir; que no 
voldríem que ningh tingués més fills que els que realment vol 
tenir. 

Gs per aixb que el Grup parlamentari dei PSUC proposa 
crear aquest subprograma, perqub el Departament de Sanitat i 
Seguretat Social -la Generalitat, en definitiva-, no estigui al 
marge d’aquest fenomen social tan important com ha estat 
aquesta brusca i enorme davallada de la taxa de natalitat. 

Potser aquesta esmena, com tantes altres, tindra la destina- 
ció que han tingut totes, és a dir, ser8 aritmbticament rebutja- 
da; perb jo voldria fer-los ben present que, rebutjant aquesta 
esmena, no estan rebutjant una esmena del PSU, estan 
donant l’esquena al que és la realitat avui a Catalunya, un país 
on en deu anys es passa d’una taxa de natalitat mitjana alta a 
una taxa de nataIitat per sota de la mitjana europea, per sota de 
paisos com Suecia i Dinamarca, Si volen continuar d’esquena 
a la realitat que avui hi ha a Catalunya, votin en contra d’a- 
questa esmena. 

El Sr. PRESIDENT: Per al torn en contra, té la paraula ef 
Diputat senyor Colomines. 

El Sr. COLOMINES: Senyor President, senyores i senyors 
Diputats, si no fos que hi ha unes qüestions tbcniques que, 
evidentment, havia de sortir aquí per fer-les avinents, penso 
que el torn en contra a la contracepcib, l’ha fet el senyor Espa- 
sa. Per tant, jo hauria de dir que ja estava fet. 

Perb el que passa 6s que aquestes dues esmenes a mi m’han 
portat molts maldecaps per les raons següents: l’esmena 181, 
senyor Espasa, en entrar al Parlament deia: ((Obrir una partida 
nova de subvencions a entitats territorials sobre planificaci6 i 
contracepció>>, Molt bé. Aixb es feia a costa del concepte 
641150, que és el de programa, campanyes i lluites, i aixb era 
treure 40 milions d’aqui per portar-fos a la contracepció. I 
tarnbk es treia del concepte 421J01, del 08/04, que 6s un con- 
cepte que no existeix; que la contracepció, en aquell cas, havia 
fet els seus efectes, no existeix. I ,  és ciar, aixo, vaig dir-ho en 
Comissió. En Comissió, ei senyor Espasa em va reconkixer 
l’error, i em va dir que aixb estava en el 421/01, del 08/04. Bé, 
llavors, enlloc de ser aquest era el 472151, perdonin, del 
08/04, que ks la de protecció materno-infantil, Bé, llavors, ja 
tenim d’on surten aquests 20 milions. Passa que, aleshores, 
amb I’esmena 183, el senyor Espasa, segurament penedit d’ha- 
ver tret 20 milions a la campanya de protecció rnaterno- 
infantil, aleshores, torna a treure 40 milions del 641/50, {(pro- 
grames, campanyes i lluites<<, i aleshores els aplica alli on n’ha- 
via tret 20, i n’hi gosa 40. fis a dir que en la primera esmena en 
treu 20, i en la segona n’hi posa 40, en el mateix lloc i, en 
canvi, tot aixb, ho fa en contra del concepte de campanya de 
liuites i aixb. 

Aixo, a nosaltres ens sembla que no esth bé, Pero el que 
passa és que el fat s’ha posat a favor del senyor Espasa, i, en el 
Butlleti nljmero 150 consta que passa del concepte 650, 
esmena 183, al concepte 473151, que no existeix tampoc. I, 
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aleshores, aixo ha de passar al 472/51, en tot cas. Per tant, 
aquí, en I’esmena de vostes esta b6 perb aquí no estA bé, Els 
ho dic per&, senyor President, aixo s’hauria de rectificar i 
s’hauria de posar 472/51. De tota manera, rectificat i tot, no- 
saltres votarem en contra. (Rialles.) 

Moltes gracies. 
El Sr. PRESIDENT: Be, sembla que les dues esmenes estan 

suficient ment relacionades per a poder-les votar conjunta- 
ment. Bé, aleshores, votem, doncs, les esmenes 181 i 183 
amb la rectificació que ens ha indicat el senyor Colomines. 

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

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
Les dues esmenes, 181 i 183, han estat rebutjades per 33 

vots a favor, 53 en contra i cap abstemib. 
Passem ara a I’esmena 182, del Grup Socialista, EI senyor 

Garcia Sáez te la paraula, 
EI Sr. GARCÍA (de /’escó estant): Senyor President, des de 

1 ’escó, tambk. Aquesta esmena és un clAssic dintre de la filoso- 
fia del meu Grup parlamentari, Del que es tracta és d’wna parti- 
da, que és {(Ajudes dins del programa de protecció materno- 
infantil}), que es fa a través d’institucions sense finalitat de 
lucre, i es tracta de fer-la a través dels ajuntaments; és a dir, 
simplement 6s un canvi en l’orientació de la direcció dels pro- 
grames, del dit programa d k  Ajudes de protecció materno- 
infantil b). 

EI Sr, PRESIDENT: Torn en contra? El senyor Colomines 
té la paraula per al torn en contra. 

EI Sr, COLOMINES (de I h c Ó  estant): Si, nosaltres creiem 
que aquesta partida, la 472/51 que 6s una relació de progra- 
mes molt llarga -que ara no els llegiré, pero que sbn molt 
interesants-, nosaltres creiem que aixb ja s’hha iniciat a 
h e c  del pressupost del 82, ha passat ja aquest programa, 
aquest programa no s’ha acabat i, segurament, no s’acabara. 
Nosaltres aixb no ho volem interrompre, i és aquest motiu, 
sirnpíement, aquest motiu, el que fa que no poguem acceptar 
I’esrnena socialista. 

Moltes grhcies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT; Bé, passem a votacib I’esrnena 182, del 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan a favor, que 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i eis senyors Diputats que s’abstenen? 
L’eesrnena ha estat rebutjada per 32 vots a favor, 43 en 

contra i 8 abstencions. 
Passem ara ja als Serveis Sanitaris de la Seguretat Social, 

Servei 06, La primera de fes esmenes és l’esmena 185, del 
Grup parlamentari del Partit Socialista Unificat. Per a 
defensar-la, té la paraula el Diputat senyor Ramon Espasa, 

El Sr. ESPASA: Si, senyor President. Senyores i senyors Di- 
putats, quan un puja a aquesta tribuna i, sobretot, quan un es 
torna a seure i escolta el Diputat que el contradiu en aquests 
ternes de sanitat, de vegades un té la sensació d’eshr assistint 
a una classe d’idiomes, allb del mktode Ollendorf, que, per 
poder dir coses, es diuen coses corn: <<Mi prima esta en el 
jardín, pero mi hermano tiene 10s cabelíos rubiow. Aixb és la 
sensaci6 que realment d6na moltes vegades les contestes que 

Grup Socialista. 

es posin drets. 

es donen des d’aquesta tribuna als arguments que un, més bé 
o m4s malament, presenta. 

Abans hem assistit com, sobre una esmena, crec, amb un 
cert contingut, hem estat fent mks o menys bromes sobre si hi 
havia un error mecanografic en una partida o en una altra, i ila- 
vors aixo permetia parlar de tot menys del que era I’esmena. 
Cadascu parla del que vol, evidentment. 

Aquesta esmena 185 detreu la quantitat de 52 milions de 
l’article 17, Capítol I, concepte 172, que 6s diners, (<recursos 
per a contractacib de personal eventual contractat i vari<<. 
Aquest és el nom generic de la partida. 

I es pot preguntar per qu& exactament aquests 52 milions. 
Senyores i senyors Diputats, aquests 52 milions són la suma 
dels sous anuals dels gerents dels centres hospitalaris. Vostks 
recordaran que aquí es va debatre una interpel-laci6 del nostre 
Grup parlamentari, sobre la qual finalment es va aprovar una 
Moció majorithriament en aquesta Cambra que demanava al 
Consell Executiu que regularitzks els sous d’aquests contra- 
ctats perque s’adeqüessin al que és la norma o la normativa ge- 
neral de I’AdministraciÓ phblica. He de dir que aquesta Reso- 
luci6 del Parlament va ser complerta pel Departament de Sani- 
tat en el termini que calia fer-ho i que es va produir un cert rea- 
justament d’aquests sous. Recordaran que jo vaig dir des d’a- 
questa Tribuna, i no se’m va contradir, que aquestes persones 
cobraven sous dues vegades o quasi tres vegades rnés alts, per 
exemple -per posar un exemple- que el President de la Ge- 
neralitat; que hi havia sous de 12 milions, d’l l i de 10 milions 
i d’altres de més baixos. Fruit de la Resolucib d’aquest Parla- 
ment, s’ha produ‘it aquesta regularització. Nosaltres presentem 
aquesta esmena nomes en demanda d’infermacib perque la re- 
gularització ha consistit que aquests contractats, aquestes per- 
sones contractades en rbgirn de contractació laboral, demanada 
la inforrnaci6 corresponent i obtinguda del Departament de 
Sanitat i de Seguretat Social, tenen uns contractes anuals que 
oscil4en entre els 6.500.000 i els 7.500.000 
-aproximadament la meitat, són, em sembla recordar, 12 per- 
sones o I1 - no estic absolutament segur si s6n 1 1 o 12; no ho 
recordo ara, perb no ve al as. En definitiva, més de la meitat 
-si els meus chlculs no em fallen- continuen cobrant rnés 
que el President de la Generalitat. 

Jo no sé si aquesta és la unificació, si aquest és un bon com- 
pliment del que va ser I’acord del Parlament, i és per aixo que 
hem presentat aquesta esmena i demanem informació de qui 
ens la vulgui donar. 

EI Sr. PRESIDENT: El Diputat senyor Colomines tk la pa- 
raula per al torn en contra, 

El Sr. COLOMINES: Senyor President, senyores i senyors 
Diputats, bé, aquesta esmena proposa el trasphs d’un Capitol a 
l’altre de 52 i 200 milions de pessetes respectivament. Bé, no- 
saltres pensem que, tal corn diu el senyor Espasa, ja va ser ob- 
jecte d’un debat aquí, d’una Moció i del compliment d’aquesta 
Moció i es van donar les explicacions pertinents, tant aquí 
corn en Comissi6, sobre el perque d’aquesta actuació que 
havia fet el Departament. 

Jo ara voldria dir-ho fent un simil que pot semblar graciós, 
perb que, en definitiva, és just el que és, Mirin, la Seguretat 
Sociai és com un enorme pastis que té tots els ingredients. És a 
dir, té els malalts, t i  els metges, tk tots els serveis sanitaris, tk 
tots ets serveis administratius; perb tots aquests ingredients, si 
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no se saben cuinar, si no se saben gerenclar bé, tots aquests in- 
gredients no poden donar resultat, i no han donat resultat. No- 
saltres pensem que convé que una persona que en sapiga s’es- 
forci a poder cohesionar i coordinar tot aixb, corn fan els pastis- 
sers, les pastisseres i les senyores de casa nostra i les persones 
que en saben. 1 una persona corn aquesta, una persona corn les 
de casa nostra, IIQ té preu. (Rialles.) Aleshores, nosaltres 
pensem que per a una empresa de l’envergadura de la Segure- 
tat Social cal la millor gerencia possible; així s’ha buscat i així 
s’ha aconseguit, i cal saber, aleshores, repartir equitativament 
tot el que signifiquen despeses a un termini molt ben fixat, 
corn esth fixat, en una inversió que representa, per als temps 
-no diré per als segles, pero per a bastant de temps-, una in- 
versió que pot ser molt rendible si, realment, aquest pastís 
una mica fat, que en aquest moment és la Seguretat Social, 
ens surt una cosa acceptable i, sobretot, que sigui per a digeri- 
ble I’usuari. e s  per aquest motiu que nosaltres hem fet unes in- 
versions que, a cop d’ull, poden semblar molt fortes, pero que 
s’han de veure a llarga distancia, per a veure que, en definitiva, 
seran rendibles. 

Mol tes griieies, senyor President, senyores i senyors 
Diputats. 

El Sr. PRESIDENT: Passem a votació l’esmena 185. Les 
senyores i els senyors Diputats que hi estiguin a favor, que es 
posin drets. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
L’esmena ha estat rebutjada per 31 vots a favor, 52 en 

contra i cap abstenció. 
Continuem ara amb i’eesmena 137, també a I’INSALUD, 

dei Grup Socialista. El senyor Garcia Sáez té la paraula. 
El Sr. GARC~A: Senyor President defensaré les esmenes 

187,188,189,190,191,192,193 i 194. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes gracies, 
El Sr. G A R d  A: Totes aquestes esmenes, senyores Diputa- 

des, senyors Diputats, fan referimcia a la plasmacib ... Ha 
cregut el meu Grup parlamentari convenient traslladar allb 
que consta en l’annex d’inversió del Departament de Sanitat i 
de Seguretat Social com un conjunt de noves obres d’hospitals 
i posar-ho a I’Estat de Despeses d’aquest pressupost que, com 
vostks saben, és el que vincula, jurídicament i políticament, al 
seu compliment pel Consell Executiu en aquesta Cambra. El 
fet que 1’Estat de Despeses, en aquesta partida concreta de cre- 
ació de nous hospitals, sigui una partida global, i donat que no- 
saltres, una vegada fet el Reglament de la Cambra, no podem 
esmenar al Pressupost I’annex d’inversió, és per aixo que el 
meu Grup parlamentari ha volgut fer una esmena que no mo- 
difica gens allb que ja el mateix Departament es compromet a 
complir, des del punt de vista de l’annex d’inversib, i 
traslladar-ho automaticament a 1’Estat de Despeses, perque 
doni forqa juridica i política al seu compliment. Es tracta, sim- 
plement i senzillament, doncs, de traslladar de E’anaex d’in- 
versib a I’Estat de despeses. No obstant aixo, corn que a l’an- 
nex d’inversib, d’altra banda, també queda una partida inde- 
terminada quant a la construccib de nous hospitals --al voltant 
de 500 milions de pessetes-, el meu Grup parlamentari 
també ha presentat diverses esmenes, una d’elles molt pun- 
tual, de passar aquest volum de 500 milions de pessetes, no a 
la creació de nous centres hospitalaris, atks que, d’altra banda, 

no s’ha desplegat el mapa sanitari en la seva totalitat, que fins 
que no estigui desplegat el mapa sanitari dificilment es pot fer 
o seria bo fer per a Catalunya una politica de creació de centres 
hospitalaris que no vagi lligada a la planificació dels serveis sa- 
nitaris, dels hospitals que requereix Catalunya. ks per aquesta 
raó que també hem fet unes esmenes dins d’aquest grup d’es- 
menes que estic defensant, que passem unes partides econo- 
miques, uns conceptes econbmics a nous centres extrahospita- 
laris, 6s a dir, caps -en la denominació- o centres d’assistkn- 
cia primaria per a reforqar l’atencib primaria de la salut dels ciu- 
tadans i ciutadanes de Catalunya. 

Aquest és el sentit del paquet d’esrnenes que estic defen- 
sant, passar-lo en la seva totalitat, sense modificar allb que 
E’annex d’inversib del Departament estableix a I’Estat de Des- 
peses per a donar garanties de compliment politic i juridic als 
seus compromisos, i, d’altra banda, destinar unes partides con- 
cretes d’aquest pressupost d’inversions de creacib de nous hos- 
pitals a creació de determinats centres extrahospitaiaris, 6s a 
dir, centres d’assistbncia primhia. Aquest era el sentit, doncs, 
senyor President, i demano a la Cambra la seva consideració i 
votació favorables. 

El Sr. PRFSXDENT: EI Diputat senyor Subird per al torn en 
contra. 

El Sr. S U B I d  I CLAUS: Senyor President, abans del torn 
en contra potser seria convenient I I Nosaltres tenim una 
esmena transaccional, la 194, exclusivament, la puc fer arribar 
a la Mesa. 

El Sr. PRESIDENT: Molt bé, d’acord. 
De tota manera, ja que és a l’esmena 194, és que hi ha un 

torn en contra per a les esmenes 187, 188, 189,190,191,192 i 
193, i, després, examinaríem la 194. 

El Diputat senyor Colomines té la paraula per al torn en 
contra de totes les esmenes defensades menys la 194, que dei- 
xariem per a després d’examinar aquesta esmena transac- 
ci onal 

El Sr. COLOMINES: De tota manera jo faré un torn en 
contra de totes les esmenes, inclosa la 194, per si de cas. I ,  a 
mes a més, també faré un torn en contra de la. 195 i la 201 I 

El Sr. PRESIDENT: No, aquestes no han estat defensades. 
EI Sr, COLOMINES: És igual! (Rialles,) 
El Sr, PRESIDENT: No, senyor Colornines; aixb, d’una 

manera determinant. No es pot fer un torn en contra d’una 
esmena que no ha estat defensada. (Rialles.) 

El Sr. COLQMINES: Doncs, molt bé, em limitaré a ies es- 
menes de la 187 a la 194. 

El Sr. PRFNDENT: Molt bé. Aixb, d’acord. 
El Sr. COLOMINES: Bé, aquest paquet d’esmenes referent 

a la redistribució de les inversions del Pressupost del 1983 dels 
Serveis Sanitaris de la Seguretat Social, ja  han estat contem- 
plats en 1’Avantprojecte del Pla d’Inversions de 1983. Les 
quantitats a qul: fan menció les esmenes -ja ho ha dit el 
senyor Garcia, ell ja ha vist que no modifica res el que ells 
proposen-, han estat estudiades pels Serveis Tkcnics de la Di- 
recció General d’Assistencia Sanitirja amb gran minuciositat. 
Fonamentalment, per exemple, a I’Hospital dels Germans 
Trias i Pujol, de Badalona, el de la Mancomunitat de Sabadell i 
Terrassa, el de Vic., . , tenen les seves previsions en una propor- 
ció molt semblant a les que nosaltres presentem, a les que pre- 
senten les esmenes, és a dir, que no hi ha una variacib, nom& 
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que ho passen del que en podríem dir els annexos, que no són 
modificables, a la part modificable. Nosaltres pensem que, 
aixb, ja ho tenim previst; aixo, ja ho tenim en marxa; aixb, no- 
saltres, el fet de posar-ho en els annexos no modificables és 
per no encaixonar i limitar unes quantitats que poden ser, en 
més o en mks. Bs en aquest sentit que nosaltres pensem que 
aixb, tal com nosaltres ho hem presentat, es una manera acce- 
ptable i, en definitiva, no deixem absolutament res per pre- 
veure del que els senyors Socialistes proposen en aquest 
moment, 

ks en aquest sentit que nosaltres votarem en contra de les 
propostes que fa el Grup Socialista. 

El Sr. PRESIDENT: Molt M. Ara hi ha aquesta esmena 
transaccional que presenta el Grup parlamentari d’Esquerra 
Republicana respecte a l’esmena 194 del Grup Socialista. El 
senyor Secretari en donarh lectura i, aleshores, preguntarem ai 
Grup en qiiesti6 si és que accepta de retirar la seva esmena, 

El Sr. SECRETARI PRIMER: <( L‘esmena transaccional 
proposa la creació d’un nou concepte a la Secció 08, Servei 06, 
Capítol VI, article 67 concepte 62 1 J8 1, denominacib ({Remo- 
delació de la unitat maternal de Sant Pere de Reus>>, amb la 
quantitat de 20 milions de pessetes, amb baixa a la mateixa 
Seccib 08, 06, Capítol VI, article 6, concepte 61 11/80, denomi- 
naci6 {{Projecte d’obres, equipaments i al tres H; quantitat 20 
milions de pessetes. 

EI Sr. PIRESIDENT: És que el Grup Socialista acceptaria re- 
tirar la seva esmena? (Pausa.) No, doncs, per tant, no cal que 
en parlem més; l’esmena no pot ser presa en consideracib. 

En aquestes condicions podem, doncs, passar a votació 
totes les esmenes que han estat objecte d’un torn a favor i 
d’un tom en contra, és a dir, les esmenes 187, 188, 189, 190, 
191,192,193 i 194. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estiguin a favor, 
que es posin drets. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
Les esmenes 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193 i 194 han 

estat rebutjades per 35 vots a favor, 52 en contra i cap 
abstemib. 

Bé, a continuació, tenim l’esmena 195, del Grup Socialista. 
Per a defensar-la, ti: la paraula el Diputat senyor Garcia Shez. 

El Sr. GARCiA: Senyor President, 195,196,197,198, 199, 
200,201, Aquestes esmenes, senyores Diputades i senyors Di- 
putats, tenen exactament el mateix sentit que les esmenes que 
la Cambra acaba de rebutjar en relació amb la partida anterior, 
que era la construccil, de nous centres hospitalaris. Tornaré a 
insistir molt breument, perquk j a  n’he defensat el sentit en la 
meva intervencib anterior, que del que es tracta -per aixb 
crec que l’argument en contra del portaveu de Convergencia i 
Unib no ha estat suficientment explkit de les raons per les 
quals s’ha dit no a l’esmena- és de passar integrament, Sense 
modificar una sola pesseta ni un sol concepte allb que diu el 
Departament en l ’mex d’inversió a 1’Estat de Despeses. No 
hi ha, doncs, una modificació de cap mena; del que es tracta és 
de si hi ha voluntat política i juridica de portar a terme allb que 
l’annex d’inversió sembla que es compromet a portar a terme 
pel Departament; passem-ho a 1’Estat de Despeses perque 
siguin compromisos politics i jurídics. Pe& vostks saben 
que nosaltres no podem modificar l’annex d’inversió i que 

l’annex d’inversib d’aquest pressupost, senyores i senyors Di- 
putats, no comporta cap garantia del seu compliment, ni cap 
garantia juridica ni política; simplement manifesta unes inten- 
cions del Departament. Del que es tracta, doncs, es que aques- 
tes intencions, si es volen portar a terme, constin en 1’Estat de 
Despeses. 

El Sr, PRESIDENT: Per al torn en contra, té la paraula el 
Diputat senyor Colomines. 

El Sr. COLOMINES: Des de l’esd. Primer, vull dir que 
considero defensades aquestes esmenes amb el torn que he fet 
abans, perb, com que ha sortit un element nou, aquest de la 
voluntat política, miri si hi ha voluntat política que aixo ja ho 
estem fent. I, a més a mes, voldria encara dir una altra cosa. 

Ens sap molt de greu que no hagi estat acceptada la transac- 
cional que ha presentat Esquerra Republicana de Catalunya 
sobre la unitat maternal de Sant Pere de Reus, aplicant-li 20 
milions. És a dir, ens hauria agradat molt de fer-ho, aixb. No- 
saltres no tenim res contra Reus, a I’inrevés: un Illustre, un 
ciutadh nostre molt a prop del Parlament 6s de Reus, i tothom 
ja sap que em refereixo al General Prim (riul1e.s). 

El Sr. PRESIDENT: Senyores i senyors Diputats, anem a 
passar a votació les esmenes 195, 196, 197, 198, 199, 200 i 
201. 

Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 
amb aquestes esmenes, que es posin drets. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
Les esmenes han estat rebutjades per 33 vots a favor, 52 en 

contra i cap abstenció. 
Bé3 ens queda ara la darrera de les esmenes a aquesta secció 

del pressupost, és a dir, al Departament de Sanitat i Seguretat 
Social, que és I’esmena número 202, del Grup parlamentari 
del Partit Socialista Unificat. Per a defensar-la, té la paraula 
I’Honora bie senyor Ramon Espasa. 

El Sr. ESPASA: Senyor President, senyores i senyors Dipu- 
tats, el portaveu de Convergkncia i Unió en la meva opinió 
continua practicant, i molt brillantment, el metode Ollendorf, 
Abans, quan ens ha contestat en I’esmena anterior sobre la re- 
gularització de percepcions economiques en el marc de la Ge- 
neralitat, ens ha explicat tota una teoria sobre el que han de 
guanyar els que saben fer pastissos i els pastissers. A mi em 
preocupa veure que jo he posat corn a exemple que el Presi- 
dent de la Generalitat cobrava menys que aquests gerents, El 
President de la Generalitat ha sortit -jo suposo que no haurB 
anat pas a comprar-se cap manual de pastisseria, espero que 
no--, pero, en tot cas la resposta ha estat, com sempre, no 
contestar els arguments presentats i parlar d’altres coses. Ens 
sap greu, perb aquesta sembla que és la tbnica de contesta a 
aquestes esmenes. 

Pel que fa referkncia a I’esmena 117, nosaltres proposem 
passar la quantitat de 323 milions de pessetes de l’article 47 a 
l’article 43. Aquesta és una proposta coincident amb altres es- 
menes del Grup Socialista, en el sentit que nosaltres creiem 
que fbra més operatiu acostar les subvencions i els subvencio- 
nats entre si, és a dir que aquestes subvencions a entitats sense 
hnim de lucre poguessin ser distribuides des de més a prop del 
territori pels mateixos municipis, i aquest és el sentit del tras- 
llat dkm article a l’altre. 

De tota manera, vista la precisió en qub ens són contestades 
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les nostres argumentacions, nosaltres anunciem la retirada d’a- 
questa esmena. 

EI Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, Passem, doncs, a una 
altra secció del Pressupost, a la Seccib 09, que correspon al De- 
partament de Política Territorial i Obres Públiques. 

La primera esmena es refereix al Servei 01, Gabinet del 
Conseller i Secretaria General, i és l’esmena 203, del Grup So- 
cialista. Per a defensar-la, en nom del Grup Socialista, t& la pa- 
raula el Diputat senyor Santiburcio. 

Ei Sr. SANTIBURCIO (de i’escb estand: Senyor President, 
queremos anunciar la retirada de las enmiendas 203 y 204; la 
207 no la retiramos porque está decaida --de hecho, fue apro- 
bada a través de una transaccional en Comisiún y, por tanto, 
es un error, tal vez nuestro, a la hora de mantenimiento de en- 
miendas al Pleno. Retiramos también la 208, 213 i la 215, 
todas eilas del Departamento de Política Territorial y Obras 
PÚ bt icas, 

El Sr. PRESIDENT: Després d’haver-se retirat totes aques- 
tes esmenes.. . Han estat retirades tambk diverses esmenes del 
Grup parlamentari del Partit Socialista Unificat, 205, 206, 
210, 21 1 i 21 2, i I’esmena que queda ara pendent 6s l’esmena 
209, dei Grup Socialista. 209. (EI senyor Torres demana perpr- 
lar.) Si? 

El Sr. T O R E S  (de IkxÓ estant): Senyor President, els 
Grups de Convergencia i Uni6 i d’Esquerra Republicana pre- 
senten, a I’esmena 209, una transaccional. 

El Sr. PRESIDENT: Molt bk. El senyor Secretari donari le- 
ctura a aquesta esmena transaccional, i ,  aleshores, el Grup So- 
cialista ens dir& si accepta retirar-la. 

El Sr. SECRETARI PRIMER: L‘esmena transaccional pro- 
posa la creació d’una nova partida a Pa Secció 09, Servei 03, Ca- 
pitol VII, article 77, Concepte 77 1 amb la denominaei6 (( tram- 
ferkncia de capital per a la creació de I’autoritat h i c a  de trans- 
ports de l’irea metropolitana de Barcelona<(, amb la quantitat 
de 1 .O00 pessetes. 

Aquesta alta es proposa finanqar-la a chrrec del Capítol MI, 
article 76, Concepte 761.02, transferkncia al pressupost de ca- 
pital dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, de quan- 
titat 1 .O00 pessetes. 

El Sr. PRESIDENT: ks que el Grup Socialista acceptaria, en 
virtut d’aquesta esmena transaccional, retirar I’esmena 209, 

El Sr. SANTIBURCIO (de /“esc6 estant): Sí, señor Bresiden- 
te, retiramos la enmienda 209, y antes he tenido un lapsus y se 
me ha olvidado la 2 1 6 tambih. 

EI Sr. PRESIDENT: Moltes gricies. Molt bé; aleshores, és 
que els altres Grups parlamentaris, es a dir, el Grup del Partit 
Socialista Unificat, el Grup Mixt i el Grup de Centristes acce- 
pten que es doni trhmit a aquesta esmena? (Pausa,) Bé, ales- 
hores, doncs, passem a consideració aquesta esmena transac- 
cional que substitueix la 209. Suposo que els Grups que la pre- 
senten no desitgen defensar-la. No hi ha tampoc torn en 
contra? Passem, doncs, a la votació. 

Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 
amb l’esmena transaccional que ha esfat llegida, que es posin 
drets. 

Les senyores i eis senyors Diputats que hi estan en contra? 
Els que s’abstenen? 
L’esmena transaccional que substitueix l’esmena 209 ha 

quedat aprovada per unanimitat dels presents. 

Bé, arribem ara al vot particular 214, del Grup parlamentari 

El Sr, LUNA (de I ’esc6 estant): Queda retirada 
El Sr. PRESIDENT: Gracies. 1, en aquestes condicions, no 

queda ja cap esmena -totes han estat retirades- a la Secció 
09 del Pressupost. I encetem, doncs, la Secció 10, que corres- 
pon al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. Primer 
Servei, O1 -el Gabinet del Conseller i Secretaria General -, 
al qual hi ha diverses esmenes. La primera, l’esmena 217, del 
Grup parlamentari del Partit Socialista Unificat. Per a 
defensar-la, té la paraula el Diputat senyor Maties Vives. 

EI Sr. VIVES (de Z’escb estanfl: Si, senyor President, aquesta 
és una esmena que el nostre Grup parlamentari va presentar 
per fer pales davant la Cambra el canvi de filosofia en la distri- 
bució de despeses, Capitol 11, entre el pressupost de 1982 i 
1983, que si, d’una banda, ens d6na la rab a nosaltres, al 
nostre Grup parlamentari, en el sentit que era millor descon- 
centrar aquestes despeses per Direccions generals per una 
altra, no hi ha cap mena de dubte que dóna la ra6 al senyor 
Casals quan, deia I’any passat, que aixo es feia per estalvi en 
les despeses, ja que, efectivament, el canvi de sistema ha pro- 
vocat, en un any en que s’incrementa el personal contractat, 
pero es redueix molt més el traspassat, un increment del 44%. 

No obstant, nosaltres, sense entrar en judicis d’intencions, 
com que creiem que aquest era un aspecte fonamental de la 
nostra esmena a la totalitat, retirem aquesta esmena en con- 
cret, senyor President. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes &cies. Continuem, doncs, en 
aquest mateix Servei i ara correspon ai vot particular nhmero 
218, del Grup parlamentari de Convergkncia i Unió. Per a 
defensar-10, té la paraula el Diputat senyor Fonolleda. 

EI Sr. FONOLLEDA: Gracies, senyor President, unicament 
per anunciar que retiraré aquest vot particular en favor d’una 
esmena transaccional que presento ara aqui. 

El Sr. PRESIDENT: Molt bé, aquest vot particular queda re- 
tirat en favor d’una esmena transaccional que presenta el 
Grup de ConvergBncia i Unió i entre aquest vot particular --si 
ho entenc bé- i unes esmenes d’Esquerra Republicana -és 
aixo? -, les esmenes.. . Quins nhmeros d’Esquerra? 9 i 1 O? 

Bé, aleshores, RO hi pot haver transaccid, relativament a 
aquestes esmenes, perquk aquestes esmenes foren aprovades 
en Comissió i formen part del Dictamen, de manera que aqui 
hi hauríem de suprimir la referencia i és una transaccional que 
fa Convergkncia i Unió respecte al seu vot particular i al Dicta- 
men. El senyor Secretari en donara lectura. 

El Sr. SECRETARI PRIMER: Es proposen 4 baixes en els 
seggents Serveis: Servei 10.01, concepte 172.01, 5.495.492; 
Servei 10.01, concepte 172.03, baixa 915.912; el 10.01, 
172.05, baixa de 160,284; el 10.01, concepte 131.01, baixa 
d’1.923.412; i altes, en els segiients conceptes i serveis: Servei 
10.02, concepte 172.01, alta de 5.495.472; al Servei 10.02, 
concepte 172.03, una alta de 915.912; al Servei 10.02, conce- 
pte 17223, alta de 160.284, i al Servei 10.02, concepte 18LO1, 
alta d’l.923.412. 

El Sr. PRESIDENT: Primerament, el altres Grups parla- 
mentaris estan d’acord que s’accepti a trimit aquesta esmena? 
& n ~ s d  Tothom esth d’acord que s’accepti a tramit; per tant, 
doncs, aquesta esmena substitueix el vot particular 218, ks 
que el Grup de Converghncia i Unió desitja fer-ne la defensa? 

de Centristes, 
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(Pausar) No, aleshores tampoc no hi ha torn en contra i passem 
a votació immediatament aquesta esmena transaccional que 
substitueix el vot particular 21 8. 

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

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
Cesmena transaccional ha estat aprovada per 50 vots a 

favor, cap en contra i 35 abstencions. 
Passem ara a l’esmena nfimero 219, del Grup parlamentari 

del Partit Socialista Unificat. (E/ senyor Fonolleda demcana per 

Si, senyor Fonolleda, 6s que hi ha una esmena 

El Sr. FONOLLEDA: Sí, senyor President, 
EI Sr. PRESIDENT: E, el senyor Fonolleda m’acaba de 

lliurar una esmena transaccional que fa referencia a aquesta 
esmena 219 i després tambi: unes altres que veurem a conti- 
nuació, pero comencem, doncs, per aquesta esmena 219. El 
senyor Secretari donara lectura a I’esmena transaccional i ales- 
hores preguntarem al Grup parlamentari del Partit Socialista 
Unificat si esta &acord a retirar la seva esmena. 

El Sr. SECRETARI PRIMER: L‘esmena transaccional pro- 
posa: una baixa a la Seccio 10, Servei 01, concepte 171.21 > 

d’l .OOO.OOO de pessetes, que es distribuirien entre els Serveis 
de la Secció 1 O, Servei 01, concepte 124.01, amb 500.000 pes- 
setes, i a la Secci6 10, Servei OI, concepte 242.01, també amb 
500.000 pessetes. 

EI Sr. PRESIDENT: És que el G W ~  parlamentari dei Partit 
Socialista Unificat esta disposat a retirar la seva esmena 219? 
Si. És que els aEtres Grups parlamentaris estan d’acord que 
s’admeti a tzkmit aquesta esmena? Si. Bé, en aquestes condi- 
cions, doncs, passem a votació h’esmena transaccional que ha 
estat llegida pel senyor Secretari. 

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

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
L‘esmena transaccional llegida ha estat aprovada per unani- 

mitat dels presents. 
Segueix ara I’esmena nhmero 220, del Grup parlamentari 

dei Partit Socialista Unificat. Té la paraula, per a defensar-la, 
ei Diputat senyor Maties Vives. 

El Sr. VIVES: Senyor President, senyores i senyors Dipu- 
tats, abans d’entrar en la defensa d’aquesta esmena, i per goig 
de tots vosths vull anunciar la retirada de les següents esme- 
nes: la 223, de l’ordenació del Dictamen, 226, 227, 228, 231 i 
232. 

parrar.) 

transaccional ? 

EI Sr. PRESIDENT: Moltes gracies. 
El Sr. VIVES: Efectivament, les esmenes... 
El Sr, PRESIDENT: Perdoni, senyor Diputat, és que m’ado- 

no que al Butiietí, a la pagina 6213, l’esmena 231 hi figura dues 
vegades. 

El Sr. VIVES: Efectivament, senyor President, és un error 
de transcripció, 

EI Sr. PRESIDENT: Queden retirades la 231 i la 232, 
El Sr. VIVES: D’acord amb el Buflleti, retirem la 231 dues 

El Sr. PRESIDENT: Dues vegades. 
vegades també. (Rialles.) 

El Sr. VIVES: Les esmenes 220, 221 i 222, que defensaria 
conjuntament, fan referkncia a un terna tradicional en les es- 
menes del PSU al pressupost, que aquest Diputat confia que 
l’aany que ve no haurem de reproduir ni d’explicar davant la 
Cambra. 

Dic aixo perque, a la dotació pressupostiria de la Secretaria 
General Tkcnica del Departament d’kigricultura, hi figuren 
previstos set serveis i, recentment, al Diari Qficial de la Genera- 
litat, s’ha creat el Servei d’Assessoria Jurídica, que teoricament 
6s el que fa vuit, i, per tant, si volem adequar I’estructura del 
Departament a Pressupost, I’un o l’altre haurh de desapar&- 
xer, i aquest Diputat té la confianCa que aquest sigui el Servei 
de Relacions Agraries. Hem anat dient al llarg del temps que 

es justificava l’existkncia d’aquest Servei, que les funcions 
que té assignades havien de ser funcions de tot el Departament 
i no d’un servei creat ad hoc, un servei que perd, per renrjncia 
al chrrec i destinar-lo a unes altres funcions, el seu Cap de Ser- 
veis, fa uns mesos, i que no se’n anomena cap altre, un servei 
que apareix en la plantilla orghica del Departament amb trcs 
caps de secció, dos caps tkcnics i un administratiu, i ,  per tant, 
és un servei que dificilment pot funcionar i que, en definitiva, 
només tenia la funcionalitat, o té la funcionalitat, de servir 
una mica de filtre del Gabinet dei Conseller, una mica de 
calaix de sastre per a anar explicant pel món qu& fa el Departa- 
ment i anar recollint inquietuds en determinades reunions, 
quan, en realitat, hauria de servir per a relació amb els 
administrats. 

Per tant, corn que entenem que aquesta és una tasca que 
hauria de fer tot el Departament en el seu conjunt i que no cal 
un servei ad hoc, proposem la supressib del conjunt del Servei. 

D’altra banda, proposem a la nostra esmena que aquests 
diners es destinin a dotar de vuit nous col4aboradors tbcnics la 
Direcció General de Produccib i Indústries Agroal imentaries. 
L’acabern de dotar amb l’esmena transaccional al vot particular 
de Convergkncia amb quatre; nosaltres entenem que encara 
no 6s suficient, que és !’única Direcció General que ha rebut 
traspassos recentment, que té temes a les seves mans tan im- 
portants com la lluita contra el frau, la defensa de la qualitat 
dels productes i tot ei que té a veure amb la producció i amb 
les indhtries agroalimentaries, i entenem, que és convenient 
una superior dotació a aquesta Direcció General. 

8s en funció d’aixb que demanem el vot favorable a aques- 
tes tres esmenes amb el convenciment d’allo que ja deia a I’ini- 
ci de la meva intervenció, que el Servei, I’any que ve, ja no hi 
sigui, i amb el convenciment que poden ser votades, conjunta- 
ment, la 220, la 221 i la 222. 

EI Sr. PRESIDENT: Per a un torn en contra, té la paraula el 
Diputat senyor Fonolleda. 

Ei Sr. FONOLLEDA: Senyor President, senyores i senyors 
Diputats, fare, evidentment, el torn en contra de les esmenes 
220,221 i 222, defensades per E’il-lustre Diputat senyor Vives. 

Bé, em limitaré a fer una relació, escarida i breu, de corn 
esth estructurada aquesta Secretaria General Tecnica. Primer 
els haig de dir que les places de cap de servei dotades a la Secre- 
taria General en ei pressupost de l’any 1982 eren vuit, les 
places dotades pel Pressupost de I’any 1983 sbn vuit, i, per 
tant, no hi ha cap increment. Dels vuit caps de servei tres 
estan ocupats i nomenats durant I’any 82-83 pels Caps de Ser- 
veis Territorials de Tarragona, Lleida i Girona, tres estan OCU- 
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pats i nomenats durant l’any 82-83 pels Caps de Serveis Terri- 
torials de Tarragona, Lleida i Girona, tres estan ocupats i no- 
menats amb anterioritat a I’any 1982 pels Caps de Servei de la 
Secretaria Tecnica Administrativa i Gabinet de1 Conseller. 
Queden per ocupar els caps de servei territorial de Barcelona i 
el cap de I’assessoria jurídica, tots dos dotats. Tot i l’assumpció 
de funcions per la Secretaria General, no hi ha en relacib amb 
el Pressupost del 82 increment de dotació de places de cap de 
servei. En la plantilla orghnica hi ha una previsió per a la secre- 
taria general de nou places de cap de servei, I aquestes vuit 
places dotades del pressupost de Tany 1983 signifiquen única- 
ment un 88,8% de les previsions de la plantilla organica. 
Quant a les places dotades de cap de secció a la Secretaria Ge- 
neral Tkcnica, en el pressupost dei 1982 eren 8, les places dota- 
des en el pressupost de 1983 són de 8; no hi ha, doncs, cap in- 
crement. No faré relació, per no allargar-me massa, de quines 
s6n totes aquestes places de cap de seccib, perquk em sembla 
que no cal insistir-hi, Quant a les places dotades de col4abora- 
dor tecnic, a la Secretaria General del Pressupost del 82 eren 
14 i les places dotades en el Pressupost de l’any 1983 sbn, Úni- 
cament, 19. Aquest increment és justificat per l’assumpció per 
la Secretaria Administrativa, Gabinet Tecnic i Assessoria Jurí- 
dica d’unes funcions que no tenen cap unitat administrativa 
hombnirna amb les Direccions Generals que les puguin assu- 
mir, i per aquest motiu donen servei, per tant, a totes les Di- 
reccions Generals; és el suport tecnic necessari per a les tas- 
ques encomanades a aquesta Direccib General. 

Be, finalment, els diria que les places, per exemple, dotades 
d’adrninistratius a la Secretaria General Tkcnica en el pressu- 
post del 1982 eren 20 i les places dotades al presupost del 1983 
s6n 22; per tant, hi ha només un increment de dues places. 

Mol tes gracies, senyor President. 
El SL PRESIDENT: Gracies. Passem a vtltacib les esmenes 

220, 221 i 222, del Grup parlamentari del Partit Socialista 
Unificat. 

Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 
arn b les esmenes, que es posin drets. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
Les esmenes han estat rebutjades per 35 vots a favor, 41 en 

contra i 7 abstencions. 
Segueixen ara les esmenes 224 i 225, del Grup parlarnentari 

del Partit Socialista Unificat, pero el senyor Fonolleda, en 
nom del Grup de Converghcia i Unib, suposo, ha presentat 
una esmena transaccional a aquestes dues esmenes, a que el 
senyor Secretari donar& lectura, i consultarem, tot seguit, al 
Grup del Partit Socialista Unificat si accepta retirar les seves. 
(EI senyor Vives demana per padur.) 

El Sr. VIVES: ks que el nostre Grup parlamentari no té cap 
inconvenient a acumular, a efectes de transaccional, les altres 
dues esmenes, és a dir, la 236 i la 244 del Dictamen; ho dic 
perque, si 6s procedent i es poden votar conjuntament, crec 
que alleugerariem el debat. 

El Sr. PRESIDENT: Molt bé? d’acord. Podem anticipar 
sobre el que vindra i passar, conjuntament, aquestes quatre es- 
menes, El senyor Secretari que hi doni lectura, 

El Sr. SECRETARI SEGON: Esmena transaccional a les se- 
güents esmenes del Partit Socialista Unificat de Catalunya: 
126,131,133,143 i 145. 

El Sr. PRESIDENT: La 126 ja ha estat aprovada. Per tant, la 
131,133, eteetera. 

Ef Sr. SECRETARI SEGON: Servei 10.01, concepte 
172.020, altes cap, baixes 1 mili6; Servei 10.01, concepte 
172.02, altes 1 milió, baixes cap. Esmena 133, Servei 10,01, 
concepte 271.01, altes cap, baixes 3 milions; Servei 10,03, 
concepte 271.64, altes 3 milions, baixes cap, Esmena 143, 
Servei 10.02, concepte 471.01, altes cap, baixes 1 mil%; 
Servei 10.02, concepte 472.04, altes I milió, baixes cap. La 
partida 10.02, 472.04, passa a denominar-se ({Campanyes de 
promoci6 de productes agraris H .  Esmena 145, Servei 10.03, 
concepte 612.01, altes cap, baixes 5 milions; Servei 10.02, 
concepte 621.01, altes 2 milions, baixes cap; Servei 10.03, 
concepte 476,01, altes 3 mitions, baixes cap. 

(El senyor Fonolleda demana per prim) 
El Sr. PRESIDENT: El senyor Fonolleda? 
El Si-. FONOLLEDA: Per una qiiestió d’odre, senyor Presi- 

dent, Hi ha un petit error mecanografic, que és que en l’esme- 
na 131 dei Partit Socialista Unificat, 224 del text del Parla- 
ment, es diu: baixa d’l milió i alta d’l milió, quan hauria de 
ser, exactament, 1,000.230. 

EI Sr, PRESIDENT: La 224, 1,000.230, 
El Sr. FONOLLEDA: Grkies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Bé, el Grup del Partit Socialista Unifi- 

cat confirma que retira les seves esmenes. És que els aitres 
Grups parlamentaris estan tots d’acord que s’admeti a trhmit 
aquesta esmena transaccional? Bk, aleshores, passem a votació 
aquesta esmena transaccional que ha estat llegida pel senyor 
Secre tar i. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estiguin a favor, 
que es posin drets. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
L’esmena ha estat aprovada per unanimitat dels presents, 
I continuem ara amb l’lesmena 229, del Grup parlamentari 

d’Esquerra Republicana. Per a defensar-la té la paraula el Di- 
putat senyor Víctor Torres. 

El Sr. TORRBS: Senyor President, senyores i senyors Dipu- 
tats, amb la venia del senyor President procediré a la defensa 
conjunta de les esmenes 229 i 239, perque és el mateix. 

El Sr. PRESIDENT: 229 i 239. No la 238, eh? 
El Sr. TORRES: L’objecte d’aquesta esmena, senyores i 

senyors Diputats, es la creació d’una nova partida que té per 
abjecte la creaci6 d’un inventari dels sbls de Catalunya. 

L‘interks i la necessitat de disposar d’un mapa de sbls de Ca- 
talunya es altament palesa i ,  d’altra banda, ha estat demostrada 
en aquest Parlament, a causa de certes iniciatives parlamenta- 
ries d’alguns Grups, en particular el Grup Socialista i el Grup 
del Partit Socialista Unificat de Catalunya. En les darreres de- 
cades s’ha experimentat un fort desenvolupament de l’activitat 
humana que ha donat lloc a una pressi6 considerable urbanísti- 
ca, industrial, etcetera, que s’ha tradu’ft en una demanda cres- 
cuda de sols per aquests sectors. El sbl que s’ha destinat a 
aquestes activitats ha estat, en molts casos, en detriment del 
sol agrícola. Així mateix, aquests darrers anys s’ha accentuat 
una certa degradació del sbl deguda, de vegades, a una utilitza- 
cia inadequada i, altres vegades, a I’aplicaciÓ de tecniques agrí- 
coles incorrectes, la qual cosa ha ocasionat un constant aug- 
ment de zones deskrtiques. El fet és que el sbl ha esdevingut 
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un bé es& i que, una vegada degradat, siguin dificils la seva 
recuperació i la seva afectació als usos que haurien de ser-li 
més normals i més adequats. Pero, és clar, per a coneixer la na- 
turalesa del sbl i les modificacions a introduir-hi, s’ha de 
saber, realment, qub és el que es va fer i que és el que es plani- 
fica. I nosaltres creiem que I’inventari de sbls 6s I’instrument 
adequat per a aconseguir aquest objectiu. 

U’altra banda, és evident que a Catalunya es fa cada vegada 
mks necesshria una veritable ordenació de conreus, donat que 
el sbl agrícola cada vegada és més es& i hem de procurar 
donar-li els rnitxims rendiments possibles. Aquest problema ja 
ha estat evocat en aquesta Cambra no fa pas gaire i creiem que 
hi ha una unanime conviccib que es tracta d’un tema realment 
important. Per tant, per a aquest objectiu, que creiem que cal 
cobrir, cal conkixer les exigkncies dels diferents tipus de 
conreu, les propietats dels sols que els afecten i la seva relaci6 
amb els conreus. Una vegada conegudes les exigkncies d’a- 
quests conreus, I’inventari del sbl ens permetri de determinar 
les zones mes adequades per a cada cultiu. Aquests fets, rela- 
tats de manera telegrXica, per6 que no hi insisteixo perquk 
estan en la íntima convicció de les senyores i els senyors Dipu- 
tats, demostren, a bastament, la justificació en els pressupos- 
tos cl’agricultura d’una partida que contempli aquest nou con- 
cepte, per tal que es pugui dotar pressupostiriament en els 
anys propers. Proposem, doncs, i per aquesta vegada, que s’ac- 
cepti una partida simbolica de 1 .O00 pessetes que permeti en el 
proper pressupost posar en marxa aquest inventari de sols a 
Catalunya, que pot ser una eina important, útil i efectiva per a 
l’endegament de la nostra política agriria i per al bé del m6n 
rural a Catalunya. 

Moltes gracies. 
Ei Sr. PRESIDENT: Algun torn en contra? (Pausa) No hi 

ha torn en contra. Molt bé. Aleshores, passem a votació aques- 
tes dues esmenes, 229 i 239, del Grup d’Esquerra 
Republicana. 

Les senyares i els senyors Diputats que hi estan a favor, que 
es posin drets. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
Les dues esmenes han estat aprovades per unanimitat dels 

presents. 
I continuem ara amb I’eesmena 230, del Grup parlamentari 

del Partit Socialista Unificat. Per a defensar-la té la paraula el 
Diputat senyor Maties Vives. 

El Sr. VIVES: Senyor President, per seguir amb el goig dels 
senyors Diputats anuncio la retirada de les esmenes 234, 235, 
242,248,249,256,257,258 i 259. 

El Sr. PRESIDENT: Mol tes gracies. 
El Sr. VIVES: Be, l’esmena 230, segons el text ordenat del 

Dictamen, és una esmena que, més enlla del seu simple valor 
quantitatiu, té significat per la definició del concepte i per allb 
que hi ha darrera seu. Es tracta d’obrir una nova partida que, 
més enlk de l’estrictament present en el text pressupostari de 
foment al sindicalisme, obri, en aquesta mateixa direcció de 
foment i en aquesta mateixa direcció de foment estricte al sin- 
dicalisme, formes, costums, hibits, mecanismes, que al 
mateix temps que la facin possible defineixin un model vhlid 
des d’ara i per molts anys en aquest pais. A ningú no li escapa 
que el sindicalisme agrari, no només a Catalunya sinó al con- 

junt de I’Estat i més enllB a I’Europa occidental, té un seguit 
de peculiaritats, un seguit de característiques, que fan sovint 
dificil deslligar aixo que alguns voldrien veure corn a antago- 
nisme entre el paper estrictament reivindicatiu clhn sindicat i 
aixo que, genkricament, hem anomenat la defensa dels inte- 
ressos professionals, I que aixb es Tliga amb quelcom impor- 
tant, que en pdisos #aquesta Europa occidental tenen minima- 
ment resolt, en relació amb la problemhtica de prestacib de ser- 
veis i en relació amb si els vincles que uneixen els afiliats als 
sindicats agraris amb la prbpia acci6 d’aquests sindicats han de 
ser d’eestricta defensa d’aquests interessos professionals, o si, 
mes enllh, aquests sindicats han d’entrar per la via també de la 
prestaci6 de serveis, de la resolució de problemes concrets als 
seus afiliats. 

Nosaltres entenem que cal configurar i cal consolidar també 
a Catalunya aquest model de sindicalisme, i si acceptem que la 
partida pressupostiria oberta I’any 1982 va ser un primer pas 
en aquesta direcció, enteníem en els pressupostos d’enguany 
que no podiem seguir amb aquesta mena d’idea, per dir-ho 
d’una manera, entre cornetes i sense que ningú no s’hhi senti 
alhdit, perquk no és aquesta la intenci6 del nostre Grup parla- 
mentari, sobre la base d’una certa repartidora, regulada, aixo 
si, segons decret, pero que no deixava de donar uns determi- 
nats diners als sindicals per la seva estructura amb criteris, no 
vull dir poc transparents, perb si, com a mínim, que no ajuda- 
ven a consolidar aquest model sindical. Per tant, entenem que 
no és hora de fer una opció: o volem a Catalunya un sistema 
de distri buc% d’aquests diners normada, reglada, pero sempre 
amb perills de poca transparencia, governi qui governi a Cata- 
lunya, o be anem a unit via de foment al sindicalisme sobre la 
base de concertar des de l’Administraci6 amb aquests sindicats 
prestacions de serveis, concertacib de programes, que, en defi- 
nitiva, serveixin per a millorar les atencions al pages, per a 
consolidar aquest model sindical, per a concertar la politica 
d’estructures i per rl entrar en un cert terreny de control mutu, 
pages-Depart ament, De partamen t-agr icu 1 t ura. 

Per tant, nosaltres hem fet una esmena no de supressió de la 
partida de foment al sindicalisme, sinó de reducció a1 50°/o, 
perque entenem que som al mes d’agost, serh dificil establir 
aquests concerts d’aquí a final d’any i que es bo que la partida 
de foment al sindicalisme continu’i oberta amb unes determi- 
nades quantitats, pero conscients que en la votació que va a 
formular ara el Ple del Parlament, que jo els demano favorable 
a aquesta esmena, o a la filosofia, cn definitiva, que aquesta 
esmena inspiri, sapiguem tots plegats que si desenvolupem bé 
aquesta partida pressuposthruria, i en definitiva la filosofia que 
hi ha al darrera d’aquesta, estarem reorientant el model sindi- 
cal que volem tots plegats per a Catalunya i crec que el tema, 
realment s’ho val, i crec que és bo que el Ple es defineixi. 

Moltes gracies, senyor President; mol tes grkies, senyores i 
senyors Diputats. 

El Sr. PRESIDENT: Algun torn en contra? Et senyor Fonol- 
leda té la paraula per al torn en contra. 

EI Sr. FONOLLEDA: Grhcies, senyor President, per anun- 
ciar que no faré, prbpiament, un torn en contra, sinó que pre- 
sentaré una esmena transaccional, el sentit de la qual voldria 
explicitar, si m’ho permet el senyor President, una mica mks, 

Evidentment, la preocupació pel foment del sindicalisme és 
bbvia, i com ha reconegut el Diputat que m’ha precedit en ]’Ús 
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de la paraula, l’any passat es va incloure aquí una partida ja que 
era de foment del sindicalisme. En el debat en Comissi6 jo 
vaig sostenir que la partida de foment del sindicalisme podia 
incloure les accions concretes que el senyor Vives ara, digués- 
sim, reclama d’una manera mes especifica. Evidentment, no 
tenim cap inconvenient per a I’explicitació de la imatge del De- 
partament, perque som conscients que el sindicalisme, d’un 
cant6, ha d’arrelar, i, d’un altre cantó, ha de colmlaborar estre- 
tament amb l’Administracib, precisament per les circumsthn- 
cies que s’han alludit aquí, la futura entrada al Mercat Com6 
Europeu ha de fer jugar a aquestes organitzacions sindicals un 
paper d’estreta relaci6 amb la negociacih, és pel que, d’acord 
amb aixb, presentem una esmena transaccional. 

Gracies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: B6, corn ha anunciat el senyor Fonolle- 

da, presenta una esmena transaccional que consisteix en un 
canvi, en quk hi ha en realitat un canvi de denominacib. Per 
tant, el senyor Secretari en donara lectura, 

El Sr. SECRETARI PRIMER: Esmena transaccional, 
Secci6 10, Servei 01, Concepte 472.01, baixa de 5 milions de 
pessetes, a la Secci6 10, Servei 01, Concepte 473.01, alta de 5 
milions de pessetes, E1 Concepte 473.01, de la Secci6 10, 
Servei O1 passa a denominar-se: <<als sindicats pagesos per al 
foment de la prestaci6 de serveis i execuci6 de programes d’a- 
ctuació mitjanGant concerts amb el Departament d’Agricultu- 
ra, Rrzmaderia i Pesca<{. 

El Sr, PRESIDENT: ks que el Grup del Partit Socialista Uni- 
ficat esta disposat a retirar la seva. esmena, en profit d’aquesta 
esmena transaccional? Sí. 6s que els altres Grups parlamenta- 
ris estan d’acord que s’admeti a trimit aquesta esmena transac- 
cional? (Pausa.) 

Bé, aleshores, passem a votació l’esmena transaccional, que 
em sembla que podem considerar que ja ha estat defensada i 
que no sembla que hi hagi cap torn en contra. 

Les senyores i els senyors Diputats que estiguin a favor de 
I’esrnena transaccional, que es posin drets, 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Els que s’abstenen? 
L’esmena transaccional ha estat aprovada per unanimitat 

dels presents. 
Segueix ara, tenint en compte les esmenes ja retirades, l’es- 

mena 233, del Grup pariamentaci del Partit Socialista Unificat. 
Per a defensar-la té la paraula el Diputat senyor Maties Vives. 

El Sr, VIVES: Sí, senyor President, es tracta d’una variació 
de destinació de la totalitat d’una partida pressupostaria de 40 
milions de pessetes, titulada genhicament {(per al foment a 
les assegurances H, i que nosaltres retolem amb I’expressib 
{(per a la creació de la mútua general d’assegurances agraries 
de Catalunya)>. 

Entenem que el que hi ha al darrera d’aquesta emena és, 
en definitiva una filosofia sobre com un pais, relativament 
petit, territorialment i poblacionalrnent parlant com el nostre, 
i que es troba imrners en un marc estatal més ampli, que esta 
modificant en els darrers temps i ,  jo diria que de forma impor- 
tant, tots els seus sistemes d’assegurances agriries, es col-loca 
al bell mig d’aquestes modificacions i ,  amb quins criteris, amb 
quina filosofia ho fa. Sense perdre de vista aquest marc estatal, 
i ,  per tant, sense modificar-lo, sense rectificar-lo, sense crear-li 
entrebancs. Nosaltres entenem que hi ha dues filosofies bisi- 

ques, o s’impulsa en definitiva el sector privat d’assegurances, 
sobre la base d’ajuts a la contractacih amb aquestes mateixes 
empreses privades, o s’impulsa de forma decidida la creacib 
d’una mutua amb participacib del sector phblic, pero amb una 
voluntat de desaparició progressiva de I’aportacib de capital 
d’aquest sector públic, fins al punt que un cop plenament capi- 
talitzada aquesta mútua, quedi estrictament a mans dels page- 
sos, la qual cosa no prejutja d’entrada que no hi puguin tenir 
participacib els diferents estaments, diferents companyies vin- 
culades amb el sector, 

Per. tant, estem parlant de la possible creació que aquest Di- 
putat i el nostre Grup parlamentari sap que des de la reuni6 
del dia 22 de mar$ d’enguany en relació amb aquest tema es di- 
fieil i que, per tant, nosaltres entenem que la votació és expres- 
sió més d’una estricta voluntat política, al mes de juliol de 
l’any 83, expressi6 d’una voluntat política per a l’any 1984, 
pero, és evident, que en el fons de l’esmena el que hi ha ks 
aquest doble plantejament. Per tant, sense alterar el model 
d’assegurances a nivel1 d’EEstat, sense entrar en el que podria 
ser expressi6 de política concreta juliol-desembre de I’any 
1983, en definitiva, el que es tracta de decidir ks, o impuls ras i 
curt i exclusiu al sector privat en temes d’assegurances, o bé la 
possibilitat de crear una mljltua que en un termini de set o vuit 
anys vista podria estar íntegrament a mans dels pagesos de Ca- 
talunya i ja sense participació del sector piíblic, sense participa- 
ció de diners de la Generalitat, i aixb és el que el nostre Grup 
parlamentari els demana que votin per aquesta segona opció. 

Moltes gricies, senyor President; moltes grhcies, senyores i 
senyors Diputats. 

El Sr. PRESIDENT: Algun torn en contra? El Diputat 
senyor Fonolleda té la paraula per al torn en contra. 

(El M. H. Sr. President deixa moPrzenti3Jsiument el seu lloc a la 
Mesa i IQ I. Sra. Vice-presidenta ocupa la Presidkncia.) 

El Sr. FONOLLEDA: Senyor President, senyores i senyors 
Diputats, molt breument. El Diputat que m’ha precedit en 
I’Ús de la paraula ha dit que aqui hi havia dues filosofies, i 
tenia raó. Evidentment, la filosofia nostra no va per la creació 
d’una mÚ tua general d’lassegurances agraries a Catalunya, 
perb llavors, doncs, jo  voldria fer un petit incís. En l’agricultu- 
ra, evidentment, com tota cosa empírica i tota cosa humana, 
no hi ha axiomes, pero sí que hi ha de vegades uns certs axio- 
mes i és la capacitat que té el sector agrari per a refusar all0 que 
ell no accepta. Aleshores, nosaltres aixb ho hem vist molt clar, 
perqui: en aquest aspecte podria dir que s’ha consultat tot el 
sector agrari, i el sector agrari no esta avui dia per la creació 
d’una mútua general d’assegurances agrAries, sinó que esti 
per la línia que nosaltres proposem, línia que ja esta explicitada 
en un decret ja aprovat pel Consell Executiu i que aviat veurli 
la seva publicació. 

Res més, moltes gricies, senyora Presidenta; senyores i 
senyors Diputats. 

La Sra. VICE-PRESIDENTA: Passem ara a votació I’esme- 
na 233 del Partit Socialista Unificat de Catalunya. 

Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 
amb I’esmena, que es posin dempeus. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estiguin en 
contra, que es posin dempeus. 

Les senyores i els senyors Diputats que s’abstinguin? 
L‘esmena ha estat rebutjada per 31 vots a favor, 45 en 
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contra i 7 abstencions. 
Passem ara a un altre Capitol, el dels Serveis de la Direccib 

General de Producció d’Indhtries Agroalimentiries, en el 
qual la primera esmena que trobem ks la 237, del Grup parla- 
mentari d’Esquerra Republicana. Per a defensar aquesta 
esmena té la paraula el Diputat senyor Victor Torres. 

El Sr. TORRES: Senyora Presidenta, per anunciar la presen- 
tació d’una esmena transaccional, que compor tarh la retirada 
de cinc esmenes. Vaig a donar-ho a la Mesa. 

(Et Sr. Torres Ilkra el text transacciond a la Mesa.) 
La Sra. VICE-PRESIDENTA: EI senyor Secretari donarh le- 

ctura a l’esmena transaccional. 
El Sr. SECRETARI PRIMER: L‘esmena transaccional pro- 

posa una baixa a la Secció 10, Servei 04, Concepte 632,01, de 
I2 milions, per a frnanqar tres altes corresponents a la Secció 
10, Servei 02, Concepte 462.04, de 5 milions, a la Secció 10, 
Servei 03, Concepte 484.01, de 2 milions, i a la Seccib 10, 
Servei 03, Concepte 633.64, de 5 milions, 

La Sra. VICE-PRESIDENTA: fis que algun Grup parlamen- 
tari s’oposa a l’admissió a tsarnit d’aquesta esmena? EI senyor 
Subiri te la paraula. 

El Sr. S U B I a  I CLAUS (de Ikxb estant.): hs perquk es pre- 
cisi quines esmenes són retirades fruit d’aquesta transaccional. 

La Sra. VICE-PRl3IDENTA: Les esmenes números 267, 
246, 247, 250, 255 i 259, segons la numeració d’Esquerra? 
Exacte, segons la numeració d’Esquerra. 

Algun Grup parlamentari s’oposa que sigui admesa a 
tramit? (Pausa.) Bé, per a la Seva defensa té la paraula el Dipu- 
tat senyor Víctor Torres. 

El Sr, TORRES: Grhcies, senyora Presidenta, senyores i 
senyors Diputats, breument per a respectar la tbnica d’econo- 
mia de temps i d’acceleració progressiva que a tots ens avantat- 
ja, explicar, rhpidament, el sentit d’aquesta esrnena transaccio- 
nal que té com a objectiu el de refondre en tres conceptes cinc 
conceptes separats que havíem presentat a la Comissió i que 
no varen tenir l’acceptació dels senyors comissionats. Es 
tracta, en definitiva, de detreure de la partida 732.01, del 
Servei 10-04, una quantitat de 12 milions de pessetes, que no- 
saltres proposem d’afectar de la manera següent: 5 milions al 
Cuncepte 472.04, del Servei 10.02; 2 milions al Concepte 
484.01, del Servei 10.03, i 5 milions de pessetes al Concepte 
783,64 del Servei 10,03. 

Aquests conceptes fan referimcia a tres mathies que nosal- 
tres ens hem esforcat de defensar sisternhticament i metbdica- 
ment des d’aquesta tribuna. El primer fa referencia a la premo- 
ció dels productes de qualitat. Jo crec que estic parlant a una 
Cambra de convenquts d’aquest problema tan important; ja 
d’un temps en@ la Conselleria d’Agricultura ha desenvolupat 
una tasca important en la promoció de productes agraris de 
qualitat, aquesta activitat que va iniciar-se ja amb empenta i 
amb exit en el temps de la Generalitat provisional en el sector 
dels vins a Catalunya, en particular, i es va continuar en el 
sector dels olis, amb I’execució de les festes de I’oli a les 
Borges Blanques, i a Barcelona, i s’ha anat continuant amb 
altres productes com, per exemple, la butifarra catalana, les 
avellanes, etcetera. 

Cal mantenir, creiem nosaltres, i incentivar les campanyes 
de promocib mitjancant la realització de mostres de productes 
de qualitat, que contribueixen a donar a coneixer al pfiblic con- 

sumidor, en general, l’extraordinhia qualitat i varietat dels 
nostres productes, que ens d6na la nostra terra, i, á’altra 
banda, representen el punt bhsic i el veritabie suport a tenir en 
compte de cara a la nostra, no sk si propera, perb sí desitjada, 
entrada al Mercat Comú. 

EI que acabem de dir demostra, si calia, la gran importhcia 
que cal donar a aquest conjunt d’activitats, resumides en la 
partida 472.04, de l’article 47, del Capitol 4, numero orginica 
10.02, per la qual cosa demanem a la Cambra que accepti un 
increment de 5 milions de pessetes, que portaria el total a 15 
milions, quantitat al nostre judici encara insuficient, perb que 
pot coadjuvar a continuar amb possibilitats reals la bona tasca 
que ja ha comenqat a realitzar-se. 

EE segon concepte fa referkncia també a un altre concepte 
molt car a la nostra vocació política i a les nostres preferencies: 
és el foment del cooperativisme. Hi ha una partida molt encer- 
tada en els pressupostos que fa referencia a la concessió de 
beques per a aspirants a gerents de cooperativa, per6 malaura- 
dament és una partida molt POC dotada perque esta dotada 
amb un milió de pessetes, la qual cosa realment és insignificant 
pel que fa referkncia a la possibilitat d’accés a estudis als joves 
candidats a les gerkncies de cooperació. Ens felicitem, doncs, 
que hi hagi una partida en el pressupost en aquest sentit, perb 
nosaltres proposem un increment de 2 milions de pessetes, 
que donaran la possibilitat a joves agricultors de Catalunya de 
beneficiar-se d’aquest rkgim de beques i d’accedir a un nivell 
superior d’estudis per a fomentar aquest cooperativisme que 
-no ho oblidem- és una de les bases importants del nostre 
sistema economic. 

I la tercera, en fi, partida per a la qual el nostre Grup 
demana un increment és una partida també encertada del pres- 
supost que fa referencia a I’ajut per als habitatges dels joves 
agricultors. El problema s’ha evocat en aquesta Cambra 
moltes vegades, el problema dramatic del nostre camp, la pro- 
gressiva deserció - i dramhtica deserció - de joves agricultors 
cap al m6n més urbii, al rn6n urbh i a les grans ciutats, i la ne- 
cessitat de frenar aquesta tendkncia d’abandb de l’agricultor. 

@IM. H Sr. President t o r m  a ocupr la Presidkncia.) 
Per tant, tot el que es faci en aquest sentit, i que s’incentivi 

els nostres joves a restar al camp i a dedicar-hi el millor de les 
seves activitats i consagrar-hi la seva existencia, és positiu, 

Fer tant ’I creiem que és positiva, efectivament, l’existencia 
d’una partida pressupostaria en la qual es contemplin el progra- 
ma de foment de la incorporació de joves i les subvencions per 
a habitatges, pero creiem que, vistos la importancia cabdal d’a- 
quest terna i el cost elevat que pot representar la posada en 
aplicaci6 d’una política amb possibilitats d’incidir en Pa raciona- 
litmci6 del problema, I’assignacib 6s insuficient, i nosaltres 
proposem d’augmentar-la, per tant, la quantitat de 15 milions 
de pessetes amb la qual és dotada, a la quantitat de 20 milions 
de pessetes. 

EI nostre Grup demana a la Cambra que faci un esforq en 
aquest sentit perque realment creiem que tot el que es faci per 
a ajudar la punta de IlrtnGa de la nostra agricultura, que sbn els 
joves, estigui incentivat i encoratjat per aquesta Cambra. 

Moltes gracies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Hi ha un torn en contra respecte a 

aquesta esmena transaccional? {Pousa,) No hi ha cap torn en 
contra; aleshores, podem passar a votació aquesta esmena 
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transaccional que substitueix les esmenes 237, 238, 240, 243, 
247 i 251. 

Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 
amb aquesta esmena transaccional que ha defensat el senyor 
Torres, que es posin drets, 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’aabstenen? 
L’esmena transaccional, que substitueix les esmenes 237, 

238,240,243,247 i 251, ha estat aprovada per 55 vots a favor, 
cap en contra i 29 abstencions. 

Continuem, ara, amb l’esmena 241, del Grup &Esquerra 
Republicana, en la numeraci6 del Butlleti. Per a defensar-la té 
la paraula.. . 

El Sr. HORTALA: Retirada. 
El Sr. PRESIDENT: Retirada. Tot seguit hi ha I’esmena 

245, del Grup parlamentari del Partit Socialista Unificat. Per a 
defensar-la té la paraula el Diputat senyor Maties Vives. 
(Pausa.) El senyor Maties Vives em diu que l’esmena 245 
queda retirada i, per tant, passari a defensar l’esrnena 246. 

El Sr. VIVES: Efectivament, senyor President, senyores i 
senyors Diputats, aquesta és una esmena que pot tenir d’entra- 
da i en el terreny estrictament formal el problema que tenia la 
darrera esmena transaccional d’Esquerra Republicana, en el 
sentit que nosaltres cornpartiern íntegrament la destinacib, és 
a dir, l’alta d’aquells diners, perb no podiem estar d’acord en la 
baixa que es produia en les transferkncies a corporacions 
locals, i que aixb ha motivat el vot d’abstenció del nostre Grup 
parlamentari, Aquesta és, si més no, un cas semblant. 

Nosaltres proposem en aquesta esmena la supressió del Ca- 
pitol Vi1 de la Direcció General de Promoció i ,  com a contra- 
partida, obrir dues partides noves, una d’elles que creiem que 
fóra important que s’introduís ai pressupost, i varn cridar en 
Comissió a la sensibilitat dels Grups parlamentaris que nor- 
malment donen suport ai Govern sota el títol genkric d’ajuts a 
les zones afectades per la secada a Catalunya. Entenem que, si 
bé és cert que hi ha una línia d’assegurances darrera d’aquest 
tema i que és cert que des de I’AdministraciÓ central s’instru- 
menten, d’una banda, via d’assegurances, d’al tra, via decrets 
especifics, ajuts a zones afectades per la secada, no hauria estat 
malament, no esta malament, que el Parlament de Catalunya, 
a través del seu pressupost, faci el mandat al Consell Executiu 
que atorgui un crkdit per tal que pugui acudir, amb la modkstia 
de recursos que caracteritza ei pressupost del Departament, a 
aquelles zones afectades per aquesta secada. D’altra banda, co- 
municacions de I’organisme dels serveis agraris, i entenem 
que aquesta segona partida tk lligam estricte amb el que 6s 
motiu de l’esmena. Nosaltres no qüestionem ni el programa 
de foment a I’empresa familiar agriria, d’altra banda regulat 
per decret i ,  per tant, dificilment qüestionable en aquest 
moment, ni les subvencions a agricultors per accions cornuni- 
tiries, ni els programes de foment de la incorporació de joves 
mitjanwnt les subvencions a habitatges per a aquests agricul- 
tors. El que qüestionem, amb tota fermesa, és que aixb estigui 
instal-lat a la Direcció General de Promoció i 
Desenvolupament, 

Quines són les funcions especifiques d’aquesta Direcció Ge- 
neral? L’extensiÓ agriria, fa divulgació de coneixements, la ca- 
pacitació, la recerca en mat& d’agricultura i de ramaderia. 
Qui5 ha passat aqui? Que el Consell, Executiu de la Generalitat, 

que no ha estat capa$, en tres anys i mig de govern de crear or- 
ganismes de serveis agraris, s’adona, en aquest moment, que 
necessita finestretes instalalades arreu de Catalunya per tal, 
d’una banda, de fer arri bar al pages les normatives, els decrets, 
tot allb que, en definitiva, produeix el mateix Departament, 
per& d’altra banda, per a recollir les sollicituds, les peticions, 
les inquietuds d’aquest pages cap al Departament. 

Aixb no m’ho estic inventant jo, En el Diari Oficial de la Ge- 
neralitat de 14 de juny, Ordre de 25 de maig, article tercer: (< La 
presentació de sollicituds es fari a les agkncies d’extensió 
agriria, per tal d’afavorir la descentralització en els trarnits de 
sollicitud<<. Se li esta dient, al Servei d’Extensib Agraria, cos 
traspassat de 1’Estat amb unes funcions específiques, que faci 
unes funcions que no són les seves, que no les hauria de fer. 
Llavors que passa? Que un llegeix en revistes especialitzades 
en matkria d’agricultura i que tenen a veure amb el tema 
cartes al director, per exemple d’una senyora que ha acudit a 
un Servei d’ExtensiÓ AgrAria demanant aquestes sol4icituds i 
diu: <<Les conclusions d’aquella entrevista foren: em diuen 
que IIQ saben on es poden trobar sol-licituds, que alla no en 
tenen, que potser sí que n’hi ha en alguna agencia. H Aixo és el 
que passa quan s’encarrega a un servei determinat que faci fun- 
cions que no té assignades, ni com a conseqiiencia de la legisla- 
ció estatal, ni com a conseqühcia de la legislació propia. El 
Servei d’Extensi6 Agraria no pot ser, no ks una finestreta ni 
un punt de referencia per a totes les activitats del Depacta- 
ment; simplement per a aquelles que tenen a veure amb inves- 
tigacio, amb capacitacib, amb extensib, en definitiva, amb 
divulgació. 

Per tant, aquest atorgament de funcions és incorrecte. No- 
saltres estem d’acord que el Servei d’Extensib Agraria hauria 
de ser una part d’aquest organisme de serveis agraris, pero 
només una part i no la que canalitzbs a través dels seus agents 
especialitzats mecanismes de feines purament administratives 
que no poden recaure en el Servei d’Extensi6 AgrAria, i que, 
quan és una transferencia d’aquesta magnitud, no la podem 
col-locar, per tant, en aquesta Direccib General. O la col~lo- 
quem a la Secretaria General Tecnica, cosa que em semblaria 
correcta, o la col4oquem a qualsevol altra Direcci6 General, 
perb mai a la 10.03, Direcció General de Promoció. I és evi- 
dent que el més coherent, el més correcte fóra coilocar-ho a la 
Secretaria General Timica, i evidentment a través de la crea- 
ció de I’Organisme de Serveis Agraris, Per tant, proposem La 
supressió d’aixo, conscients que sotmetre a votaciú aquesta 
esmena pot permetre al senyor Fonolleda sortir i dir: bé, és 
que el que vostes proposen és que aixo desaparegui. Bé, tots 
sabem que hi ha traves pressuposthies, mecanismes d’esme- 
nes pressuposthies que fan dificil aquest tipus de debat, 
aquest tipus de discussió, i que, en qualsevol cas, aquesta és 
una esmena clarissima d’impuls i és una esmena clarissima 
d’impuls que crida la sensibilitat dels Grups que donen suport 
al Govern I que cridaven aquesta sensibilitat, i amb aixb 
acabo, per obrir, -a mes a més, repeteixo, del trasllat, i ,  per 
tant, no es voluntat del PSU que aquestes partides, evi- 
dentment, desapareguin, sinb, simplement, el seu trasllat - 
per obrir dos nous fronts d’actuacib: d’una banda, fer possible 
aquest Organisme de Serveis Agraris, amb una dotació pressu- 
postaria per a fer aquestes feines de finestreta, i, d’altra banda, 
un tema al qual crec que hauríem de ser sensibles, i és el fet 
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que aquest pressupost no contempla ni una pesseta, ni mitja 
pesseta per a ajudes a les zones de Catalunya afectades per la 
secada, Ens podem omplir la boca de discursos més o menys 
brillants, més o menys afortunats, perb és evident que si ei 
pressupost, amb aixo que s’ha dit tantes vegades: <<Expressió 
comptabIe de la política que fa un determinat Departament H,  
com el senyor Cullell coneix molt millor que jo mateix, no té 
ni una pesseta destinada a aixb ... I aquesta és la política en la 
seva expressió comptable. 

Moltes gricies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Per al torn en contra, tk la paraula el 

Diputat senyor Fonolleda. 
EI Sr. FONOLLEDA: Grkies, senyor President, Molt breu- 

ment i gairebé d’una manera telegrhfica. Bé, voste, senyor 
Maties Vives, ha dit, primer, que no qüestiona la partida, per 
tant, hi estem d’acord. Segona, ha reconegut que aquesta 
quantitat de 40 milions de pessetes que vol passar voste a 
I’ajut de les zones afectades per la secada ja es pot fer a través 
de les assegurances agrdries. Segon punt d’acord. Tercer punt. 
Aquesta partida contempla una serie d’ajudes que fins ara ha 
anat realitzant el Servei d’ExtensiÓ Agrhia. Miri, hi ha una 

4 cosa en la prkctica administrativa d’ajuda, que hi ha uns orga- 
nismes que per la seva raó de ser són més adients per a fer una 
feina més que una altra. Jo li puc assegurar que, en aquest 
moment, no hi ha ningu més adient per a portar aquestes qiies- 
tions que el Servei d’Extensi6 Agriria. Quart punt, l’anecdota 
que vostk m’ha citat d’una carta d’una senyora al diari conside- 
ro que no té cap valor. 

Res mks. Moltes grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: Bé, passem a votació l’esrnena 246. 
Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
Eesmena ha estat rebutjada per 12 vots a favor, 47 en 

contra i 28 abstencions. 
B4, passem ara ja a la Direcció General del Medi Rural, 

Servei 04, i la primera esmena que tenim és la 250, del Grup 
parlamentari dei Partit Socialista Unificat. Per a defensar-la, té 
la paraula el Diputat senyor Maties Vives. 

EE Sr. VIVES: Senyor President defensaria aquesta esmena 
conjuntament amb la 253, la 254 i la 255, que són les darreres 
del nostre Grup parlamentari, per aquesta Conselleria. 

amb l’esmena, que es posin drets. 

Ei Sr. PRESIDENT: Molt bé, d’acord. 
El Sr. VIVES: Jo voldria comenqar dient que he estat tem- 

ptat, en un rampell, de dir <<la retirem<(, perquk, és clar, el 
que s’ha de fer, en tot cas, entenc jo, en aquesta Tribuna és 
-bé, cadascú amb el seu ritme i amb el seu taranni- defensar 
les posicions, no compartir-les, explicar com fan les coses, 
perb el que no es pot fer és sortir aquí jo diria amb una actitud 
poc elegant, poc elegant dient que les cartes que una persona, 
una ciutadana de Catalunya -que també és pagesa, senyor Fo- 
nolleda, que voste els coneix-, escriu en un diari no tenen 
cap valor. En aixo que vostb ha dit, coses que jo no he dit, 
doncs, hi estem d’acord, per& és clar, aixb, no l’hi votarem. 
No, cal, en tot cas, explicar per que vostk e n t h  que una feina 
-i voste ho sap molt bé- que no és del Servei d’Extensi6 
AgrBria, vostes la hi assignen, per una vis% purament instru- 
mental, i aquesta visió instrumental és la que estA creant 1’Ad- 

ministració catalana que est& creant, i, en fi, suposo jo que 
d’aqui a sis o set mesos seb podri parlar amb més calma d’a- 
quest tema i davant de qui, en definitiva, ha de decidir, 

El tema que estem discutint ara, aquestes quatre esmenes, 
tenen a veure amb el mateix principi d’abans. Vostks col.lo- 
quen a la Direccib General del Medi Rural el programa de 
foment a I’empresa familiar agriria, el programa de foment al 
cooperativisme, la modernitzacib d’empreses agrhries, la pro- 
moció de regadius privats i foment de l’estalvi d’aigua per a Ú s  
de rec. Nosaltres entenem que aixb no ha d’estar situat, ni per 
concepció de partit, ni pels seus propis decrets desenvolupant 
aquests programes de foment, on comencen dient, preambul i 
article 1, aixb és tasca de tot el Departament; bé, si és tasca de 
tot el Departament, I’organisme del Departament que ha de 
decidir, en Última instilncia, és, o directament el Conseller, a 
travks dels mecanismes que cregui oportuns, o la Secretaria 
General Timica, mai un Director General, en aquest cas Dire- 
ctor General del Medi Rural ... Per tant, estem discutint la ubi- 
cació de nou d’unes partides pressuposthies. Vost& podra dir: 
miri, nosaltres creiem que esti millor aquí; i, amb aixo, s’ha 
acabat, evidentment Ea discussió, i jo seguir6 i em meur6 legiti- 
mat per a seguir dient que vostks el que estan construint és un 
desgavell administratiu en aquest Departament. El senyor 
Subirh diu que no, en aquest moment; també ho deia l’any 
passat amb la Secretaria General T&cnica, i enguany han hagut 
de rectificar la totalitat d’aquells criteris. Bé, senyor SubirB, 
l’any que ve, si vostks tenen l’oportunitat de portar els pressu- 
postos, veurh corn aquesta partida esta a la Secretaria General 
Tecnica, i aixb queda enregistrat, 

Per tant, jo anuncio la retirada de l’esmena 150 de la nostra 
ordenació i ,  en canvi, voldria sotmetre a votaci6, conjunta- 
ment, la 151, 152 i 153, que diuen textualment: <<Que les par- 
tides de l’articie 76 a empreses, concretament el programa de 
foment de l’empresa familiar, el programa de foment al coope- 
rativisme i la modernització d’eempreses agriries, sabent que 
sbn programes que afecten estructures, pero no només estru- 
ctures i que, per tant, pels seus propis decrets de desenvolupa- 
ment, corresponen i són tasques de tot el Departament, o bé a 
la Direcció General de Producció, que entenen que s’hi escau 
més, o bé, a partir de l’oferta que ja fkiern en Comissi6 -i que 
ens sembla, estudiat el tema, que fóra la més lbgica i la més 
coherent -, col-locar-ho sota el comandament de la Secretaria 
General Tkcnica, i, ho repeteixo, podrem en aquest moment, 
rnitjanGant una votacib, sacralitzar aquest tipus de desgavell, 
perb els puc assegurar que l’any 1984 trobarem aquesta partida 
a la Secretaria General Tkcnica, i no es deixin emportar per 
cap rampell i la tornin a col-locar a la Direcci6 General del 
Medi Rural. 

Mol tes grhcies, senyor President. 
El Sr, PRESIDENT: En el torn en contra a les esmenes 253, 

254,255, té la paraula el Diputat senyor Fonolleda. 
El Sr. FONOLLEDA: Senyor President, senyores i senyors 

Diputats, bé, en primer lloc, senyor Vives, li  voldria dir una. 
cosa, que quan jo he dit all0 de la carta de la senyora no em re- 
feria a la carta en si de la senyora, sinó que em referia que no 
6s un argument per a portar aquí al Parlament. Desgraciada- 
ment, sempre hi haurB fets o hi haurh persones, en qualsevol 
organisme públic, que ni sabran fer la seva feina, o fins i tot de 
vegades quan hi van persones i demanen coses que els shn 
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alienes nu seran tampoc capagos d’ajudar-les. Em referia Única- 
ment a aixb, no a la carta de la senyora, que, evidentment, em 
mereix tots els respectes, 

Vast& ens ha dit, quan s’ha referit en l’esmena que ha reti- 
rat, la 250, que si teníem una visió instrumental. Evi- 
dentment, la visió instrumental de col4ocar les coses i de 
col-locar les feines és la del Consell Executiu, que en té la res- 
ponsabilitat. Ei Consell Executiu no té l’obligacib de tenir una 
visió instrumental que no sigui la seva propia, em sembla a mi 
que és bastant ciar. Per tant, referent a les esmenes -per 
acabar, ja molt breument- 253, 254 i 255, tal corn vaig dir ja 
en Comissió, la incidkncia major d’quests programes de 
foment de l’empresa agraria, I’estalvi d’aigua, etcktera, i tot 
aixb, tenen una incidencia de cara a I’estructura, i com que la 
Direccib General del Medi Rural és la que té per base l’actua- 
ciÓ de les estructures, hem cregut i seguim creient adequat 
que, com també li deia abans en aquelles accions del CEA, 
que el CEA és l’organisme mbs adequat, en aquest cas 1’ heren- 
cia que ha rebut la Direcci6 General del Medi Rural fa que el 
més adequat per a portar aquestes accions sigui, precisament, 
aquesta Direcció General. 

Res mes, rnottes grhcies, senyor President. 
El Sr, PRESIDENT: Passem, doncs, a votació les esmenes 

Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
Les esmenes han estat rebutjades per 31 vots a favor, 56 en 

contra i cap abstenció. 
I bé, ara en aquesta secció del Pressupost ens queda n m 8 s  

l’esmena 1 52, del Grup parlamentari d’Esquerra Republicana. 
Per a defensada, té la paraula el Diputat senyor Torres. 

253,254 i 255. 

amb aquestes esmenes, que es posin drets. 

El Sr. TORRES: Retirada. 
El Sr. PRESIDENT: Retirada, Passem, doncs, a la Secció 

1 1 ,  que correspon al Departament de Treball, Servei 02, Se- 
cretaria General. La primera esmena és l’esmena 260, del 
Grup Socialista. Per a defensar-la té la paraula el Diputat 
senyor Lluís Garcia Siez. 

EI Sr. GARd A: Senyor President, senyores Diputades, 
senyors Diputats aquesta esmena que ha presentat al Departa- 
ment de Treball, el meu Grup parlamentari, té, en primer 
lloc, un caricter testimonial quant a l’import economic; es 
tracta d’una partida d’l milió de pessetes. La seva baixa corres- 
pon al concepte o a la denorninacib <(Consell Assessor i altres 
brgans col4egiats n, i I’alta 6s la creació del Consell Econbmic i 
Social. Si li pel que fa referhcia a l’iimport econbmic és una 
esmena de caracter testimonial per la seva quantia, es a dir, és 
una quantia petita, pel que fa referkncia a la seva denominació, 
H Consell Econbmic i Social H, considerem que és una esmena 
que per al Grup parlamentari Socialista té una certa importhn- 
cia. I té una certa importhncia perque aquest ha estat un dels 
temes importants que, en diversos debats de política especifi- 
ca, corn el terna de política d’ocupació o atur, hem tingut en 
aquesta Cambra; una de les resolucions a la qual el Grup Socia- 
lista va posar un especial emfasi va ser la d’integrar en un sol 
organisme, sota l’optica del Consell de Treball, tots els con- 
junts d’brgans assessors que fins ara estaven creats o que hi 
havia la intenció de crear pel Departament de Treball del Con- 

sell Executiu. 
Quan parlem de Consell Econbmic i Social, nosaltres estem 

fent referencia a un organisme tripartit, un organisme on parti- 
cipen I’Adrninistracib, les forces socials, les centrals sindicals i 
els empresaris i les forces econbmiques. Bs un organisme que 
surt a la llum del dret public com a conseqükncia de la necessi- 
tat d’integrar les forces socials i empresarials amb una política 
de progrés, amb una política d’ordenació de les relacions labo- 
rals, amb una politica, en definitiva, d’entesa com un mecanis- 
me de dihleg entre les forces socials, 1’AdrninistraciÓ i Jes orga- 
nitzacions empresarials. Pensem que a Catalunya el Consell 
Econhmic i Social hauria de ser una realitat al més aviat possi- 
ble, una realitat que fos I’instrument, el mecanisme que verte- 
brés I’esforc de les forces socials, empresarials i de 1’Adminis- 
tració, un organisme d’encontre que servis, no solament per a 
ordenar aquestes relacions conflictives que es donen en la rea- 
litat social catalana, sinó també un organisme, un instrument 
de futur, quant al disseny del que ha de ser la perspectiva de 
futur de Catalunya en el marc de la política econbmica, les re- 
lacions socials, les relacions laborals. 

Crec que, donada la importhncia d’aquest mecanisme, que 
ha demostrat la seva v h a  al llarg dels anys del seu funciona- 
ment a altres paisos de I’Europa occidental, seria bo, seria posi- 
tiu que aquesta Cambra donés l’aprovacib a aquesta esmena 
que presenta el meu Grup parlamentari. Considerant que seria 
un argument molt dkbil per al seu rebuig dir que el Consell 
Econbmic i Social encara no ha estat creat, i que aixo impedi- 
ria, si més no, que hi hagués una partida econbmica a aquest 
pressupost, perquk encara no existeix la figura jurídica creada. 
Crec que no ks un argument vhlid, i no es un argument vilid 
perque, senyores i senyors Diputats, el Consell Economic i 
Social es pot crear en qualsevol moment si hi ha una partida 
econbmica, malgrat que sigui testimonial. Aixb indicar&, si 
més no, la. voluntat política de tirar endavant aquest important 
organisme per a les relacions socials i economiques a casa 
nostra. 

EI Sr, PRESIDENT: Per al torn en contra, té la paraula el 
Diputat senyor Escudk. 

EI Sr, ESCUDÉ: Grsicies, senyor President, senyores i 
senyors Diputats, de fet, realment, el senyor Garcia ja gairebé 
ha anunciat el torn en contra, explicant I’argumentació, que es 
l’asgumentacib autkntica i que ja és la que se li va donar en 
Comissib. 

En definitiva, aquest és un tema -coincidim amb ell- de 
la miixima importhncia, i crec que el Departament de Treball 
de la Generalitat de Catalunya li ha donat tot el valor que 
mereix i que necessita, i així ha estat en contacte i ha demanat 
l’ajut i l’assessorament de representants de tots els organismes 
similars que existeixen a Europa, i ks un tema que, actual- 
ment, esth en estudi i obert, al Consell de Treball, a la conside- 
racio de totes les forces socials del pais. Ara, anant concreta- 
ment des del punt de vista pressupostari, efectivament, la 
nostra oposició és perquh crear una partida específica en 
aquest ConseEl Economic i Social, que no existeix en aquests 
moments, podria representar, o representaria, una immobilit- 
zaci6 de recursos per un ens potencial. D’altra banda, aixo no 
es cap obstacle perque, en el moment que es creés el Consell 
Economic i Social, pogués ser dotat econhmicament, perquk, 
precisament, la partida de la qual vol treure el Grup Socialista 
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la dotació econbmica d’aquesta partida que es crea és, precisa- 
ment, la 242.01, que és (<Consells assessors i altres organismes 
colkgiatw. Vol dir que en el moment que es creks el Consell 
Economic i Social, instantiniament, podríem dir, podria ser 
dotat econbmicament amb carrec a aquesta partida de tipus 
genkric. 

Per tots aquests motius, senyores i senyors Diputats, ens 
oposem a I’adopcib d’aquesta esmena i demanem el vot 
contrari. 

El Sr. PRESIDENT: Passem a votació l’esmena 260. 
Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i eis senyors Diputats que s’abstenen? 
L‘esmena ha estat rebutjada per 35 vots a favor, 36 en 

contra i 9 abstencions. 
Arribem ara a unes esmenes que han estat retirades en 

profit d’uuna esmena transaccional. Són les esmenes 261, 262 i 
264, del Partit Socialista Unificat, 263, del senyor Corrai, i 
269, del Grup Socialista. 

Cesmena transaccional porta la signatura de tots sis Grups 
parlamentaris; per tant, s’entén que hi ha la conformitat de 
tots en la retirada i en la tramitació. El senyor Secretari en 
donarh lectura. 

Ef Sr. SECRETARI PRIMER: L’esmena transaccional pro- 
posa que hi ha Sa partida 471/0I, a la Semi6 1 1, Servei 02, amb 
el títol: HA centrals sindicals representades al Consell de Tre- 
ball per a la formació sindical)), dotant-la amb la quantitat de 
10 milions de pessetes, amb carrec a la partida 252/02, de la: 
mateixa Secció 1 1 Servei 02. 

El Sr. PRESIDENT: 6s que es vol defensar aquesta esmena 
transaccional? (Pausa,) No. No hi ha tampoc torn en contra; 
passem, doncs, directament a la votacib de l’esmena transac- 
cional que ha estat llegida i que significa la retirada de les 261 
262,263,264 i 269. 

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

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Els que s’abstenen? 
Cesmena transaccional ha estat aprovada per unanimitat 

deIs presents. 
Continuem ara amb l’esmena, i ja hem passat a la Direcció 

General d’Ocupacib, 265, del Grup Socialista. Per a defensar- 
la té la paraula el Diputat senyor Garcia Shez. 

EI Sr. GARCIA: Senyor President, agruparé un conjunt 
d’esmenes, són: la 265,270,272,273 i 274. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes gricies. 
El Sr. GARCIA: Aquestes esmenes, senyores Diputades, 

senyors Diputats, som -si vostes tenen l’amabiiitat de seguir 
el Bdleti amb ei qual estem debaten els Pressupostos- a la 
Direcció General d’Ocupaci6 i en un dels temes -des dei meu 
punt de vista, des dei punt de vista del Grup Socialista- 
potser dins del Departament de Treball de major incidencia, 
de major importancia, tant pel volum econornk de la xifra 
com per les conseqükncies del tipus de política que aquest 
pressupost dissenya en matkria de lluita contra l’atur o de 
lluita, millor dit, contra els efectes de la crisi econbmica sobre 
els treballadors. 

Vostes ja han sentit, al llarg de la discussió pressuposthia, 

amb l’esmena, que es posin drets. 

diverses referhies a una partida de la Direcció General d’O- 
cupació, del Capitol Iv, (<Subvencions de capital)>, i Capítol 
VII, <(Transferimcies de capital H, que fa referimcia a la lEuita 
contra I’atur, a la lluita contra els efectes de la crisi econbmica 
sobre eis treballadors. 

Pel que fa referhcia al Capitol IV, hi ha una partida d’un 
volum econbmic de 2.700 milions de pessetes que diu: <<A fa- 
mílies >>, 2.700 milions de pessetes. 

Pel que fa referimcia al Capítol ~ 1 1 ,  <<Transfer&ncies de capi- 
tal a ens territorials>), hi ha una altra partida de 2.300 milions 
de pessetes, que, bhsicament, és la partida destinada a allb que 
comunament es coneix com a Pla d’AcciÓ Comunitari, en la 
forma que es vulgui dir, perque des d’Ocupaci6 Comunitari a 
Pla d’Actuaci6 Social i Comunitari ... és igual, el que si que és 
cert és que és una partida destinada a inversió, a millora d’o- 
bres d’infrastructura a través d’ajuntarnents, d’acord amb ajun- 
taments, per a produir la contractació de treballadors aturats 
sense subsidi per un temps determinat. Si em refereixo a 
aquesta de tcansferencies de capital, el que sembla, el que sem- 
blaria correcte -i aixb 6s el que vol fer una esmena del meu 
Grup parlamentari- 6s que, si aixb va destinat a la contracta- 
ció de treballadors en atur amb carkter temporal, no subven- 
cionat, el títol de la partida no sigui <<A ens territorials)), que 
sigui el Capitol <<A ens territorials<<, pero que el títol de la par- 
tida sigui <<A foment de la contcactacib temporal de treballa- 
dors en atur no subvencionats>>. Em sembla que és Iogic, si 
aquesta és la destinació que preveuen els diferents programes, 
que la denominació de la partida sigui aquesta. Aixb és el que 
fa, en conseqüencia, una esmena, que només canvia la deno- 
minació del concepte. 

Si entrem al Capi tol IV, <<Subvencions M, a l’asticle correspo- 
nent, 48, <(A famílies>> trobem una partida de 2.700 milions 
de pessetes. Un es podria preguntar, senyores i senyors Dipu- 
tats, reclamant aquesta petita atenci6, qu& és aixb d’unii parti- 
da de 2.000 milions, practicament 3.000 milions de pessetes 
<(A familiesn. Es podria preguntar un: pero ks que el que es 
vol és destinar una partida per a una asseguranca d’atur als tre- 
balladors? 6s que la Generalitat subvencionarh directament 
els treballadors aturats, al marge o complementariament de 
I’asseguranqa d’atur, dei carnet d’atur? 

Jo he estudiat atentament -per aixo porto a la tribuna el 
llibre corresponent editat pel Departament de Treball- el pro- 
grama corresponent. EI programa diu: <{ Creació d’una xarxa 
assistencial bisica per a prevenir i pal-liar els efectes de la deso- 
cupació. )) Ho torno a llegir: (<Creació d’una xarxa assistencial 
bhsica per a prevenir i pakliar els efectes de la desocupació. n 
Una certa perplexitat, CQIII a mínim, per la denominacib, 
perque crec que amb un gran esforq és dificil trobar quk és aixo 
d’una xarxa assistencial bisica per a palliar.. , , etcktera, La 
meva perplexitat va en augment, i si les senyores i els senyors 
Diputats es paren a llegir el programa, crec que, com a minim, 
un interrogant important s’obre a la destinació d’aquesta im- 
portant partida. Perquk si llegeixen aquest programa, hi ha 
una declaració de principis, que no llegeixo, perquk és evident 
que, segurament, tots hi estarem d’acord, pero sembla que la 
destinació d’aquesta partida ser& la d’establir una mena d’ofici- 
nes informatives a nivell municipal O local per a informar els 
treballadors en atur no subvencionats de quins són els dife- 
rents programes que elabora el Departament de Treball als efe- 
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ctes que puguin acullir-se a cadascun d’ells, en funció de les 
seves capacitats o necessitats. Bé, 2.700 milions de pessetes 
per a obrir oficines d’informacid, a nivell local, per a lluitar 
contra Mur,  no té gaire sentit; com a mínim, és una certa in- 
quietud, la que em produeix llegir aquest programa. No he 
trobat, en la memoria explicativa del pressupost més informa- 
ció cornplementhria, una mica més aprofundida sobre que és 
aixo d’aquesta xarxa d’assistencia bisica a la desocupació. 

En qualsevol cas, el que si que és ben cert és que hi ha una 
certa experikncia de polítiques, st nivell europeu, a nivell es- 
panyol, de les diferents polítiques que sbn possibles des d’un 
Departament de Treball, atenció!, des d’un Departament de 
Treball; no estic parlant del Consell Executiu, que te altres ins- 
truments; des del Departament de Treball hi ha tot un conjunt 
de mesures puntuals, especifiques, que sí que poden donar un 
determinat resultat de cara a la lluita contra I’atur, la 
desocu pacib. 

Les nostres esmenes, les esmenes del meu Grup parlamen- 
tari han intentat reflectir all0 que sembla que la tradiciójurídi- 
ca i la tradicfo política, no solament espanyola, sin6 del conjunt 
d’Europa, han produit pel que fa als mecanismes mes positius 
destinats a la lluita contra l’atur. Dins d’aquesta tradició, el 
que hem fet en les esmenes que estic defensant és suprimir 
aquesta partida <<A famílies)>, de 2.700 milions de pessetes, i 
destinar-les a un conjunt de programes, que tenen diferents 
vessants. Un primer programa, destinat. al foment de l’ocupa- 
ei6 de grups específics de treballadors, joves, dones, treballa- 
dors d’eedat avanFada, minusvalids, etcbtera, per un import de 
600 milions de pessetes. Sembla que aquesta és la tradició 
logica si nosaltres volem que, a la vegada que els ajuntaments 
a través d’una política de millora infrastructural puguin donar 
llocs de treball a determinats col-lectius de treballadors ... 
sembla logic que es posin aquests col-lectius de treballadors, 
que són eis més afectats per la gravíssima crisi econbmica. 

Una altra partida fa refereneia ai foment de les societats ano- 
nimes laborals. La crisi economica, senyores i senyors Dipu- 
tats.. , vostks em perdonaran que sigui una mica més extens en 
aquesta intervenció, fins i tot amb el risc d’esgotar la seva aten- 
ció, perb crec que el tema s’ho mereix i no podria passar per alt 
sense detenir-me una mica mks en el contingut de les políti- 
ques diferencials que el meu Grup parlamentari intenta ex- 
pressar amb aquestes esmenes. Els demano, doncs, una certa 
consideracib per I’abÚs de temps que estic fent h. La crisi eco- 
nomica, senyores i senyors Diputats, crea diverses formes de 
solució, diverses formes de sortida quan una empresa o una SO- 

eietat anbnima tanca o es veu en I’obligació o en la necessitat 
de tancar les seves portes o de reduir personal, Una de les soiu- 
cims, certes solucions noves que s’estan produint al nostre 
país, 6s la configuració de societats anhimes laborals, Fa poc 
temps, el 19 del mes de juny d’aquest any, s’ha constitu‘it la 
Federació de Societats Anbnimes Laborals de Catalunya, a la 
qual va estar present amb un discurs d’inauguració el Molt Ho- 
norable Conseller de Treball, federació que agrupa més de 70 
empreses a Catalunya, perque Catalunya estA al capdavant 
d’un moviment d’associació i de constitució de societats anb- 
nimes al conjunt d’Espanya que crec que fa necessari el suport 
indiscutible d’aquest Consell Executiu, d’aquesta Cambra, a 
aquesta nova forma d’organització de sortida, de soluci6 dels 
problemes que estan travessant la indljstria catalana i els tre- 

balladors de casa nostra. 
Per aquesta raó, també perque el mateix senyor Conseller 

de Treball va reconkixer la seva extraordiniria importhncia 
com a moviment i COM a mecanisme de soluci6 de la crisi, 6s 
per la qual el Conseller de Treball sembla que va pronunciar-se 
favorablement al moviment, fitvorablement a donar un tipus 
d’ajut, no solament a la Federació de Societats Anonimes La- 
borals, sinó al moviment en si mateix, a la creació i constitució 
d’empreses dites societats anbnimes laborals. No hem sabut 
trobar aquesta partida al pressupost del Departament de Tre- 
ball, i és per aixb que nosaltres hi posem 200 milions de 
pessetes. 

Una altra de les formes, paral4ela a aquesta -i en aixo no 
m’estendré perquk és evident, ho sento pel cansament de les 
senyores i els senyors Diputats, perb crec que el rigor i la mani- 
festació de la importhncia política dei tema s’ho mereix-, és 
la constitució de les empreses cooperativa. Vostks saben que 
els treballadors, quan tanca una empresa, poden fer-se cirrec 
de la direcció de l’empresa, constituir-se en cooperatives, i 
amb ajut; el Conseller de Treball, ha manifestat en diversos 
discursos la importhncia d’aquest moviment, no m’estendré 
gaire més. Nosaltres hi posem una partida de 200 milions de 
pessetes com a mecanisme real de lluita contra la crisi econo- 
mica. Aixo genera ocupació, aixo manté ocupació d’empreses 
que estan en crisi, es produeix la forma d’una cooperativa de 
treball associat; manté ocupacib, pot generar ocupació en el 
futur. 

Aquestes són, bisicament, doncs, les polítiques diferencials 
que el meu Grup parlamentari ha volgut expressar a la 
Cambra, voldria posar en consideració de la Cambra en relacio 
amb el que considerem polítiques especifiques assajades a 
Europa i a Espanya amb un exit determinat, en funció de la 
seva aplicació, per6 que, en qualsevol cas, sbn poIítiques que 
tenen una certa tradició superadora d’un assaig, senyor Con- 
seller de Treball, que no deixa de ser la seva partida a families, 
que no sabem quin és el seu contingut, que no sabem el resul- 
tat que donarh, que no sabem que s’hagi assajat a cap altre país 
europeu, si no és una asseguranca d’atur. La política que pro- 
posem nosaltres, amb aquestes tres vessants, s6n polítiques as- 
sajades, són polítiques de llarga tradició als pa’isos europeus oc- 
cidentals, s h  politiques que donen resultats, no In politica 
que potser dbna resultat per6 que, fins ara, no ha estat assajada 
a cap país europeu. 

Amb aixh, senyor President, i perdó per I’extensió, dono 
per finalitzada la defensa de les esmenes que he anunciat, i de- 
manaria a ies senyores i als senyors Diputats que tinguessin en 
consideració la meva exposici6 i el contingut de les esmenes. 

El Sr. PRESIDENT: El senyor Escudé té la paraula per al 
torn en contra. 

EI Sr. ESCUDÉ: Grhcies, senyor President. Encara que es 
un tema de certa complexitat, intentaré d’abreujar al maxim 
per a compensar I’extensió de l’apassionada exposició que ens 
ha fet el Diputat esmenant senyor Garcia. 

EI Sr. PRESIDENT: Voldria fer constar, de tota manera, 
que el senyor Garcia ha defensat cinc esmenes i que, d’acord 
amb el Reglament, hauria pogut utilitzar fins un maxim de 
cinquanta minuts, i ha quedat molt lluny d’aquest mhxim. 

El Sr. ESCUDI?: Grhcles, senyor President. Bé? fent el torn 
en contra d’aquestes cinc esmenes, voldria dir que aquestes 
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cinc emenes més la 271, que encara no ha defensat el senyor 
Garcia, més la 269, que és la que s’ha retirat en benefici de la 
transaccional que hem aprovat fa molts pocs minuts, el que fa 
el Grup Socialista és mullar, suprimir per acumulació de 
baixes, la totalitat del Concepte 481, i ,  aleshores, el que fa en 
l’esmena 265 i en I’esmena 270 és portar la immensa major 
part, 2.235 milions de pessetes, a un concepte similar i paral-lel 
amb I’única diferencia que és el concepte 731. 

I aquesta és una qüestib, senyores i senyors Diputats, que 
vam debatre quan es va fer el debat de les esmenes sobre el 
tema de la retribucib dels funcionaris dins de I’articulat. Per 
tant, no m’hi estendrk massa, pero només recordaré que el Ca- 
pítol VI1 és tramferencies de capital i el Capítol iv són transfe- 
rhcies corrents. I aixb obeeix, aquesta diferenciació, a la ne- 
cessitat de la naturalesa dels programes que pensen finangat-se 
a través d’aquesta dotació ara múltiplement esmenada, perquk 
mentre el Capítol VH, en qub recordo que hi ha una dotacib de 
2.300 milions de pessetes, esta destinat bhsicament a plans d’o- 
cupació comunithria, que comporten, alhora, una despesa de 
retribució i d’inversions en les operacions d’ocupació comuni- 
taris. En canvi, com ja varn anunciar i vam explicar, i en 
aquests programes, 7,8 i 9, i especialment el 9, a qu& el senyor 
Garcia s’ha referit extensament en la seva exposicib, es tracta 
de treballs que DO exigeixen una inversió de capital, s h  tre- 
balls d’actuacib bhsicament de caire personal, de les persones 
que hi intervenen, que reben aquesta compensació. I per tant, 
doncs, tecnicament, són incloses en el Capitol IV i en el Conce- 
pte 481. 

D’altra banda, anant a les altres esmenes, puc dir que l’es- 
mena 272, de creació d’una partida a empreses de treball asso- 
ciat i la 273, que fa referencia a una altra partida per a la creació 
de cooperatives de treball associat, w aixb nosaltres ens 
oposem perque ja existeix una partida d’ajut al cooperativisme 
que, en principi, era de 20 milions i que, grhcies a una transac- 
cional que es va fer amb el Grup del Partit Socialista Unificat 
de Catalunya, en Comissió, es va acceptar I’aportacib de 45 
milions de pessetes més, aquí. I encara puc dir -el senyor 
Garcia crec que no ho ignora- que esta presentada per a la 
seva presentació posterior una aitra esmena transaccional de la 
creació d’una aitra partida dotada amb 50 milions de pessetes, 
precisament, de cara a les empreses que es vulguin transformar 
en societats anbnimes laborals i cooperatives. 

Per tots aquests motius, entenem que tots aquests motius 
de preocupació del senyor Garcia estan suficientment coberts 
dins de la necesshria limitació d’aquestes dotacions, i, per 
aixb, demanaríem a les senyores i els senyors Diputats que 
volguessin afegir el seu vot al nostre, oposant-nos a I’adopció 
d’aquestes esmenes. 

Moltes gricies, senyor President; gricies, senyores i 
senyors Diputats. 

El Sr. PRESIDENT: Senyores i senyors Diputats anem a 
votar, doncs, les esmenes 265,270,272,273 i 274, que, per la 
seva unitat tematica, em penso que es poden votar 
conjuntament. 

Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 
amb les esmenes, que es posin drets. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
Aquestes esmenes han quedat rebutjades per 37 vots a 

favor, 49 en contra i 8 abstencions. 
Continuem ara amb I’esmena 266 del Grup parlamentari 

del Partit Socialista Unificat. Per a defensar-la té la paraula el 
Diputat senyor Padullés. 

El Sr. PADULLkS: Senyor President, senyores Diputades i 
senyors Diputats, aquesta és l’esmena 266, que preveu traslla- 
dar 2.300 milions de pessetes d’una partida que diu c a  fami- 
lies<< a una aItra que diu <<a ens territorials<< . 

La qüestió és la segijent, en el Fondo de Emplea Comunita- 
rio, o en el Pla d’Accib Comunithsia la Generalitat destina uns 
diners per tal que es contractin unes persones que no tenen ni 
feina, ni subsidi d’atur, per tal que els ajuntaments els facilitin 
la feina de posar en condicions uns carrers, unes places, etckte- 
ra i els diners que e3 Departament de Treball destina sbn els 
sous 3 la Seguretat Social d’aquestes persones. Nosaltres, en 
principi, no pensem que aquesta sigui la millor manera de IM- 
tar contra Mur ,  tot i que entenem que és una fórmula per a 
lluitar contra les xacres de l’atur, la situacib en quk es troben 
moltes persones, i tot i que no hi estem d’acord, l i  hem donat 
suport moltes vegades i,  fins i tot, el que hem fet moltes vega- 
des també és intentar dotar de major quantitat aquesta partida 
pressupostiria. 

Ara, pero, per primera vegada, i aquest seria un dels primers 
elements de critica, per primera vegada el Consell Executiu, a 
través del Departament de Treball ens proposa una nova fbr- 
mula, no de lluitar contra l’atur, sin6 de continuar esmenant 
les lacres que genera M u r .  i té elements positius, aquesta pro- 
posta que ens fa ei Consell Executiu; es diu, en la memoria, 
que aixo ser& gestionat, a més a més que per la Generalitat, 
pels ajuntaments i pels agents socials, entenem les centrals sin- 
dicals, l’empresariat, etcktera, i es destina per a aixb 2.300 mil- 
ions de pessetes. Si aixb s’hagués portat aqui amb el pressupost 
de I’aany 81, nosaltres, que hem reclamat la concertacib i hem 
reclamat la participació de les forces socials en la liuita contra 
I’atur, aquesta iniciativa l’hauriem vist correcta, perqul: aplega 
centrals sindicals, empresaris, Generalitat, ajuntaments, et&- 
tera. Perb som a 1983, I’idtim pressupost abans de les elec- 
cions, i ens temem que aquesta iniciativa tingui un altre can- 
tell, perb és més, ens trobem al 1983, al final del juliol, i no 
tenim, en primer lloc, informació que l’instrument adminis- 
tratiu i polític que ha de concretar aixo a nivell comarcal exis- 
teixi. No tenim aquesta informació, ens trobem, a més a més, 
que les obres que es vulguin fer per aquest acord que hi hagi 
entre les forces socials, etcetera, resulta que hauran de ser a 
iniciativa dels ajuntaments perquk no sabem que ningú no 
hagi fet una tirallonga d’obres que s’han de fer i que estan a I’a- 
bast d’aquesta iniciativa per a poder-se concretar, no ho 
sabem, no ho sabem, senyor Rigol, ho sabri voste, pero no 
esth en la memoria, no ens ho ha dit ningú, i, per tant& surto 
a fer l’esmena que no s’hi destinin aquests diners. I ens 
trobem, per tant, que no hi ha I’instrument, no hi ha les obres 
a fer, i som al mes de juliol. Una iniciativa a la qual hauríem 
pogut donar suport, tenim la sensació avui que pot estar con- 
demnada al fracas i que, arribant a finals d’any aixb s’haura de 
liquidar, aixb generi una dinimica de tipus clientelar, i aixb 
amb la perspectiva de les eleccions entenem que pot ser bo per 
a segons qui pero, evidentment, és tot ei contrari del que 
aquest Parlament ha reclamat sempre i del que avui Catalunya 
necessita. 
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Per aixo, nosaltres, el que plantegem no és destinar aquests 
diners a una altra cosa que no sigui la lluita contra l’atur per la 
via d’esmenar el que es pugui, sinó que el que plantegem és 
que es destini a ens territorials, que 6s de qui hi ha una certa 
tradició R Catalunya, ens agradi o no ens agradi, que 6s el 
Fondo de Empleo Comunitario, el Pla d’Acci6 Comunitliria, 
etcetera. Per que? Primer, perque aixb va als ajuntaments que 
sbn els qui han de posar sobre la taula els projectes d’obres, i 
tenen una certa experikncia, i tenen projectes fets a disposició 
de la tieneralitat. Segon, perque a més a més, els aturats, la 
gent a qui va destinat aquest diner, eis haurh de facilitar 
1’ENEM i l’ajuntament té una relació constant amb E’INEM per 
als plans d’acció comunitaria i serh possible que els aturats en 
resultin igualment beneficiats, i, en canvi, repeteixo, no 
tenim cap garantia que aquest instrument coldegiat pugui fum 
cionar, i ens temem que la posada en marxa d’aquest instru- 
ment generi una dinimica d’un cert rebuig, d’un cert enfronta- 
ment --la perspectiva electoral pot ajudar aixb-, i els que s6n 
o n’haurien de ser els autkntics beneficiats d’aquesta proposta 
de gastar 2.300 milions de pessetes no ho siguin. 

Per tot aixo, nosaltres reclamem, no que els diners se’n 
vagin a una altra cosa, sintj que vagin al mateix, pero que hi 
vagin pel canal segur, pel canal que ofereix més g a m  ties i que 
nosaltres no ens oposem a I’experiencia d’aquest instrument 
col.legiat, en tot cas estariem, per exemple, disposats que aixb 
es posés en priictica amb una altra perspectiva, no amb tants 
diners, en una experiencia pilot, etcktera, perb ens temem que 
aquests 2.300 milions de pessetes acabin fent una cosa per la 
qual no estan, en principi, aparentment destinats. 

Moltes grhcies, senyors Diputats; moltes gricies, senyor 
President. 

El Sr. PRESIDENT: EI senyor Escudé té la paraula per al 
torn en contra. 

El Sr. ESCUDI? Sí, gracies, senyor President; jo podria en- 
llestir aquest torn en contra dient que, en definitiva, aquesta 
esmena, la número 166, del Partit Socialista Unificat de Cata- 
lunya, que és el  número d’ordre 266, no fa res més que exacta- 
ment el mateix que pretenia el Grup Socialista en e1 seu con- 
junt d’esmenes, perque, en definitiva el que es tradueix, com 
n conseqii&ncia d’aquesta esmena, 6s passar la prktica totalitat 
d’aquest Capítol 481 al Capítol 73 1. Per tant, Eimitant-me a re- 
cordar al senyor Padullés l’explicaci6 anterior de dir, i que ell 
mateix ho ha dit, que és que no necesshiament vagin a ser ca- 
nalitzats, vagin a incidir, vagin a repercutir en la cofhboracib 
necesshria i benemkrita dels ajuntaments, sinó que no es 
tracta d’un terna de tramferencia de capital, sin6 de transferim- 
cia corrent, n’hi hauria prou. Perb, voldria utilitzar i aprofitar 
aquest torn en contra, per agrair al senyor Paduilés l’explicació 
sintktica -ho ha fet molt més bé del que jo  mateix podria 
fer-, expiicant al senyor Garcia el contingut d’aquest progra- 
ma que és el programa nhmero 9. Quan el senyor Paduílés i 
altres senyors han presentat esmenes que entenem raonables i 
correctes, destinant ja específicament alguna part d’aquestes 
quantitats a mattiries concretes, nosaltres hem entrat en el ter- 
reny de l’avinenca i hem fet emenes transaccionals. 

Per aixo, cn definitiva, el nostre Grup s’oposa a aquesta 
esmena per la. finalitat que fa de transferir-ho a la partida 731, 
i, per tant, corn en I’anterior ocasi6 amb el Grup Socialista, de- 
manaríem que les senyores i els senyors Diputats ens acom- 

panyessin en aquesta oposició, 
Potser per acabar podria dir que aquests temors que manifes- 

ta el senyor Padullks quant a la perfecta viabilitat i coherencia 
d’aquestes ajudes hi puguin ser, el nostre Grup no els t15, i, 
d’altra banda, voldria dir-li, al senyor Paduliés, i recordar a la 
resta de senyores i senyors Diputats que, precisament, en el 
debat de la part d’articulat vam aprovar, o la Cambra va apro- 
var, o, millor dit, ja venia aprovada de Comissió, una disposi- 
ció addicional que deia que abans del 31 de desembre es 
donari compte a traves de la Comissió de Política Social al Par- 
lament de Catalunya de Pa destinació d’aquestes dotacions 
que, precisament, estem debatent. Per tant, aixb acaba de cla- 
rificar els possibles dubtes o temors que tinguessin els diversos 
Grups parlamentaris. 

Moltes grhcies, senyor President, gricies, senyores i 
senyors Diputats. 

El Sr. PRESIDENT: Passem a votació I’esmena 266. 
Les senyores i els senyors Diputats que hi estiguin d’acord, 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
L’esmena ha estat rebutjada per 34 vols a favor, 57 en 

contra i cap abstenció. 
L‘esmena 267, del Grup parlamentari del Partit Socialista 

Unificat, entenem que ha quedat retirada, ja que aquest Grup 
és un dels cinc signataris d’una esmena transaccional que ve a 
substituir-la. Ei senyor Secretari en donara lectura. 

EI Sr. SECRETARI PRIMER: L‘esmena transaccional pro- 
posa crear la subpartida 461/02, de la Secció 11, Servei 04, 
amb el títol H A  empreses comercials, industrials i de serveis 
per a llur conversió en societats anbnirnes laborals i cooperati- 
v e s ~ ,  dotant-la amb la quantitat de 50 milions de pessetes, 
amb chrree a la partida 481, de la mateixa Seccib 11, del Servei 
04, 

EL Sr. PRESIDENT: Aquesta esmena transaccional porta la 
signatura de cinc Grups. EI Grup que no l’ha signada, que crec 
que és el Grup Socialista, esta d’acord amb la seva tramitació? 
D’acord, aleshores, doncs.. . (El senyor Padullés demana per 
parlar) Senyor Padullés. 

El Sr. PADULLeS: Senyor President nosa1 tres demanaríem 
que a la transaccional es llegís la motivaci6 de l’esmena, 
perquk és el que In canvia d‘una altra partida que hi ha en el 
Fressupos t. 

que es posin drets. 

El Sr. PRESIDENT: Es llegís, quk? 
EI sr. PADULLES: ~i que motiva i’esmena. 
El Sr. PRESIDENT: De motivació, no n’hi ha aqui. Diu: 

crear la subpartida tal ..., amb el títol, dotant-la amb la quanti- 
tat de 50 milions, de motivacib, no n’hi ha cap. 

EI Sr, PADULLES: Demanaria, si us plau, si es pogués 
tornar a llegir I’esmena. 

El Sr. PRESIDENT: Si. Diu: Crear la subpartida 461.02 a la 
Secció 11.4, amb el títol: H A  empreses comercials, industrials 
i de serveis per a llur conversió en societats anbnimes, laborals 
i cooperatives)), dotant-la amb la quantitat de 50 milions de 
pessetes, amb &rec a la partida 481 .I de la mateixa Secció 
11.04. 

El Sr. PADULLkS: Demano excuses al senyor President; 
és que no havia estat al cas. 

El Sr. PRESIDENT: Molt bé, ks que el senyor Padullés vol 
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defensar-la? h i s a . )  No? D’acord. Aleshores, passem a vota- 
ció aquesta esmena transaccional. 

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

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
L’esmena transaccional ha estat aprovada per unanimitat 

dels presents. 
Tenim ara l’esmena 268, també del Partit Socialista Unifi- 

cat, que entenem que ha estat retirada, ja que aquest mateix 
Grup, junt amb tots els altres Grups de la Cambra, presenta 
una esmena transaccional que implica la retirada d’aquesta 
esmena 268 i també de l’esrnena 277, del Grup Socialista. El 
senyor Secretari donarh lectura a l’esmena transaccional. 

El Sr. SECRETARI PRIMER: L‘esmena transaccional pro- 
posa crear la partida 473/01, a la Secció E. 1, Servei 05, amb el 
títol <<A 1’Institut per a la Furmació i Prornocib Cooperatives 
>), dotant-la amb la quantitat d’l milió de pessetes, amb &rec 
a la partida 48 I, de la Secció 1 1, Servei 04. 

El Sr. PRESIDENT: Aleshores, com que aquesta esmena 
transaccional que ha estat llegida porta la signatura de tots els 
Grups, podem passar directament a votació. 

Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 
amb l’esmena, que es posin drets. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
Cesmena transaccional ha estat aprovada per unanimitat 

dels presents. 
B6, ens queda ara, dintre d’aquesta Seccib i d’aquest Servei, 

encara l’eesmena 271, del Grup Socialista. Per a defensar-la té 
la paraula el Diputat senyor Garcia Siez. 

El Sr. GARCfA (de I’escb estan& Senyor President, des de 
ksch Es tracta d’incrementar la partida del Capítol IV, del 
Servei de la Direcció General d’Ocupaci6, Servei 04, on hi ha 
una subvenci6 a <<A empreses comercials, industrials i finan- 
ceres >) de 50 milions de pessetes. 

Si vostks agafen la membria explicativa de les subvencions, 
trobaran que la intenció del Departament de Treball, en intro- 
duir aquesta emena i aquest import econbmic, és instrumen- 
tar, ajudar amb 50 milions de pessetes les empreses en fumi6 
de la seva intenció de generar ocupació, bé per la via de la pro- 
moció, bé de la millora tecnoibgica, bé de l’increment, en defi- 
nitiva, de la contractació de determinats collectius de treballa- 
dors, que puguin rebre una subvencib de la Generalitat. Per 
aquesta mó, tot i considerar que la idea ens sembla acceptable 
des del punt de vista de les possibilitats potencials que té 
aquesta partida d’ajut a les empreses, el meu Grup parlamenta- 
ri ha incrementat amb 50 milions de pessetes aquesta partida, 
que es treuen de la partida <<A famílies n. Abans he explicat la 
nostra posició contraria a la seva concepcib política; aquesta és 
la raQ, doncs, d’incrementar amb 50 milions de pessetes mes 
aquesta partida de subvencions a empreses comercials, indus- 
trials i financeres. 

Moltes grkies. 
El Sr, PRESIDENT: Per al torn en contra? El senyor 

Escudé té la paraula. 
El Sr. IESCUDÉ: Gricies, senyor President, senyores i 

senyors Diputats, no m’estendrk en el contingut del terna 
perquk el senyor Garcia I’ha descrit molt bé; només hi afegir6 

que forma part del programa nrIrmero 7 dels pressupostos per 
programes del Departament, i manifestar, en certa manera, la 
meva sorpresa perquk, per primera vegada, el Grup Socialista 
el que ens demana és passar del Capitol iv al mateix Capítol JV 
i no al Capitol Wi, com és la seva actitud constant. De fet, corn 
ell ha dit, es tracta d’unes ajudes a una skrie d’empreses fo- 
mentadores d’ocupacib, aqui hi jugaran fortament, hi estan 
jugant fortament, els acords amb agrupacions gremials per a la 
formació de personal amb contractes que podriem qualificar 
d’aprenentatge. I el Departament entkn que amb aquests 50 
milions és suficient, donada la demanda que hi ha, ara per ara, 
d‘aquest tipus de convenis. 

D’aítra banda, volia recordar que, acabem d’aprovar crear 
un concepte immediatament posterior a aquesta transaccional 
amb el Grup comunistíi en el qual es dota de 50 milions més 
per a empreses que vulguin transformar-se en societats anbni- 
mes laborals o cooperatives. 

Per tots aquests motius entenem que ja és suficient, i, per 
tant, demanaríem un rebuig a aquesta proposta que se’ns fa. 

Grbcies, senyer President, gracies senyores i senyors 
Diputats. 

El Sr. PRESIDENT: Passem a votació, doncs, l’esmena 27 1. 
Les senyores i els senyors Diputats que estiguin a favor de 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
L‘esmena ha estat rebutjada per 42 vots a favor, 48 en 

contra i cap abstenció. 
Passem ara ja a la Direcció General de Cooperaci6, i la pri- 

mera esmena 6s ia 275, del Grup Socialista. Per a defensar-la, 
té la paraula el senyor Garcia SBez, 

El Sr. GARCIA: Senyor President, aquestes esmenes per 
un error del meu Grup parlarnentari van ser intraduides amb 
una aItra quantitat econornica, pero el concepte que nosaltres 
voliem expressar va ser introdui’t en Comissió amb vot favora- 
ble dei meu Grup parlamentari també, i ,  doncs, considero que 
queden retirades o decaigudes. 

l’esmena, que es posin drets. 

El Sr. PRESIDENT: Retirades la 275 i 276, totes dues. 
Bé, aleshores hem acabat la Seccib 11 del Pressupsot, és a 

dir, el Departament de Treball. 
Com que totes les persones interessades hi estan d’acord, 

deixarem momenthniament de banda la Seccib f 2, que corres- 
pon al Departament de Justícia, i passarem a la Semi6 13, que 
C Q I T ~ S ~ O I I  al Departament d’hdhtria i Energia. 

En aquesta Secci6, tenim primerament el. Gabinet del Con- 
seller i la. Secretaria General TBcnica, en quk hi ha dues esme- 
nes del Grup parlamentari del Partit Socialista Unificat, les es- 
menes 285 i 286. Per a la seva defensa, en nom del Grup parla- 
mentari del Partit Socialista Unificat ... (El senyor Lucchetti 
demana per pariad 

El Sr. LUCCHETTI: Senyor President, molt breument, i 
des de l’escb, nosaltres anunciem la retirada de la 285 i la 289 i 
la defensa continuada de la 286, 287 i 288, en una sola 
intervenció. 

La 286, senyor President, ve per& en el Pressupost de 
1982 hi figurava una partida, si no ho recordo malament, de 
100 milions de pessetes, com a aportació de la. Generalitat per 
tal d’ajudar la creacio de societats de garantia recjproca a Cata- 
lunya, i es va aprovar així i hi figurava. Aquest any, a la Memo- 
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ria explicativa de1 Departament d’hdústria es diu que hi haura 
una partida de 150 milions de pessetes per al mateix concepte. 
Inexplicablement, desprks no apareix aixo a 1’Estat de Despe- 
ses. Nosaltres pensivern que era un oblit, sembla que aquest 
oblit es va voler mantenir a la Comissió, potser s’ha canviat de 
posició des que es va redactar la memoria fins avui. La qiiesti6 
és que nosaltres pensem que és absolutament necessari coni- 
nuar potenciant la creacio de societats de garantia recíproca a 
Catalunya, que 150 milions de pessetes poden ajudar a resoldre 
morts problemes que en aquests moments s’estan resolent per 
altres vies amb molt més risc. No vull insistir en el terna dels 
avals, perque ja s’ha tractat aquí a bastament, i, per tant, ens 
sembla que, per logica de la mateixa política que porten enda- 
vant el Grup de Convergkncia i Uni6 i el partit del Govern, 
ens haurien de votar aquesta esmena. Suposo que no ens la vo- 
taran, pero deu ser un oblit perque, efectivament, aixo estA a 
la memoria, i diu que es dotari. 

La segona esmena -que en realitat s6n dues, 287 i 288-, 
que jo vull defensar, i que demanaria que se’ns contestés con- 
juntament, és de la Direcció General de Política Energktica, 
en la qual hi ha uns milions de pessetes destinats a empreses 
comercials i a ajuntaments per a fomentar instal3acions de 
tipus energktic, etcktera. 

Nosaltres pensem que, en aquest IIIQIIXXI~ de crisi econbmi- 
ca que vivim, les ajudes s’haurien, en tot cas, de donar, priori- 
tiriament, a aquell tipus d’instal-Iacions que comportin ins- 
tal4acions d’energia solar i/o estalvi energktic, Pensem que el 
terna de l’estalvi energktic és importantissim i que si s’han de 
donar ajuts a subvencions haurien de ser amb aquest objetiu 
prioritari. Aixb no consta a l’estat de despeses i per aixb nosal- 
tres posem un afegitó que diu: (c A empreses comercials indus- 
trials i financeres per al financament d’instal-lacions solars ilo 
d’estalvi energetic )r. Aquesta Última frase 6s la que nosaltres 
afegim perque ens sembla que s’ha de prioritzar, precisament, 
l’estalvi energktic. 

I ,  finalment, a través d’ajuntarnents, precisament l’ajudn a 
I’estalvi energetic és de 500,000 pessetes. Nosaltres hi destinh- 
vern 20 milions de pessetes més perque moltes vegades els 
ajuntaments tenen -ho hem dit moltes vegades i no hi vull 
insistir més- una proximitat als problemes, a les necessitats i 
a la manera de resoldre aquestes necessitats amb un major rea- 
lisme, per aquesta proximitat, i per aixb pensivern que seria 
millor augmentar de 500.000 pessetes, que és una xifra absolu- 
tament simbolica i irsisbria, a 20,500.000 pessetes I’ajuuda, pre- 
cisament, en aquest sentit a través dels ajuntaments. 

Res més, senyor President, moltes gracies. 
El Sr. PRESIDENT: Algun torn en contra sobre aquestes 

tres esmenes que ha defensat el senyor Lucchetti? (E/ senyor 
Lucchetti demmaperparlar) Sí, senyor Lucchetti? 

EI Sr. LUCCHETTI: A l’hora de la votació nosaltres dema- 
nariem votació separada de la de societat de garanties recipro- 
ques, perquk ens sembla que és una cosa que no te res a veure 
amb les altres, i separades, llavors, les altres dues. si algun 
Grup misericordiosament volgués separar encara més les es- 
menes per votar-nos-en alguna, doncs nosaltres acceptarem 
amb molt de gust de votar-les per més separat del que jo he dit. 

El Sr. PRBEDENT: Per al torn en contra, té la paraula el 
Diputat senyor Vallvé. 

El Sr. VALLVI? (de E’escb estant): Honorable senyor Resi- 

dent, molt breument, des de l’escó mateix, quant a la primera 
esmena que ha defensat el Diputat senyor Lucchetti, i que fa 
referencia a transferir una quantitat de 150 milions de pessetes 
a la potenciació de societats de garantia reciproca, evidentment 
és cert que l’any passat en el pressupost del 1982 i a petició 
#una esmena que es va introduir en Comissió, I’article 10, 
concretament, de la Llei Pressuposthria del 1982, autoritzava 
el Consell Executiu perquk fomentés i promoguks la creació 
de societats de garantia reciproca amb actuació dins el territori 
de Catalunya. Aquesta quantitat, aquest article 10 de la Llei 
Pressupostaria va donar lloc a un Decret del Consell Executiu, 
decret 336/82, del 30 de juliol, en el qual s’establien les condi- 
cions per tal que les societats de garantia reciproca s’acollissin 
a aquesta subvencib que podia concedir Ea Generalitat de Cata- 
lunya. La quantitat era, repeteixo, de 150 milions de pessetes. 
Naturalment, en l’acolliment d’una societat de garantia reci- 
proca a la subvenció de la Generalitat, la Generalitat havia d’a- 
ctuar, ho deia la Llei Pressuposthia, a títol de soci protector, i, 
aleshores, aixb, naturalment, requeria que la quantitat que 
pogués aportar el soci protector, en virtut del decret de 1’EEstat 
central de govern de les societats de garantia mútua, limitava 
la participacib de la Generalitat. 

Aquest decret ha estat en vigor, practicament, durant un 
any. Doncs bé, durant aquest any el Consell Executiu de la 
Generalitat ha pogut concedir unes subvencions que no arri- 
ben a 76 milions de pessetes dels 150 milions de pessetes que 
teniem pressupostats. Ates el que estableix la Llei de Finances 
Públiques de la Generalitat de Catalunya, aquestes partides de 
capital passen incorporades automaticament a l’exercici pres- 
supostari de l’any següent i ,  per tant, de 1983, i, en aquest 
sentit, doncs, de fet hi ha aquesta quantitat de 75 milions de 
pessetes aproximadament incorporada au tomkament  al 
pressupost de 1983, i per aixb no es va voler, en aquest sentit, 
introduir cap nova partida ates que, malauradament en aquest 
moment, la presencia de les societats de garantia recíproca a 
Catalunya no dóna l’abast a utilitzar les subvencions que pot 
concedir la Generalitat de Catalunya. 

En aquest sentit, nosaltres ens oposariem a I’esrnena presen- 
tada pel Partit Socialista Unificat de Catalunya, 

Pel que fa a la segona esmena, relativa a l’estalvi energktlc, 
jo l i  haig de dir que, en primer lloc, totes aquestes installa- 
cions sbn de la Direccib General de Política Energetica, estan 
en el pressupost de la Direcció General de Política Energktica 
i, naturalment, estan destinades a ftnanqar installacions solars 
o instal4acions que promoguin l’estalvi energetic. 

Pel que fa a la participació dels ajuntaments perquk la sub- 
vencib no es faci directament n empreses, sinó que es faci als 
ajuntaments, l’experihcia que tenim en aquest moment en el 
nostre Departament és que aquestes inversions que s’han fet 
amb aquestes subvencions que es donen i, concretament, ja, 
fins i tot, I’especificació d’uuna inversió nominativa, d’una sub- 
vencib nominativa, una subvenció, per tant, que en el cas de 
ser aprovada per aquesta Cambra no ser& necessari ni que sigui 
intervinguda perquk automiticament passara a l’empresa, 
creiem que és una experiencia important al país ja que, fins 
ara, les experikncies d’energia solar s’han limitat només a les 
experiencies de calor del que s’anomena de baixa estrategla. 
Aquesta k s  una experiencia de producció de vapor d’aigua i, 
en aquest sentit, creiem que pot ser una experiencia important 
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pilot. Per quk s’ha escollit una empresa concreta?, per que 
l’empresa. Purlorn, per exemple? Perque el seu consum its ade- 
quat al que pot construir, al que pot necessitar aquesta empre- 
sa, perque disposa d’un espai suficient per a fer la installació, 
perque s’ha trobat la ColhbQrdCi6 en aquest sentit del progra- 
ma energktic promogut per UNESA i I’INI i perquk l’empresa 
aportara també els elements necessaris i ,  en realitat, es podrd 
establir el seguiment adequat al programa aquest d’estalvi 
energktic. 

Per tot aix6, senyores i senyors Diputats, demanem el vot 
en contra a les esmenes proposades. 

EI Sr. PRESIDENT: Passem, doncs, a votacib l’esmena 
286, relativa a les societats de garantia recíproca. (E/ senyor 
I, ucchett i demana pw paríur.) 

El Sr. LUCCHETTI: En vista de I’exit, demanem que es 
votin totes tres conjuntament. 

El Sr. PRESIDENT: Si ningú no hi té inconvenient, guanya- 
rem temps. 

Bé, doncs, anem a votar conjuntament les tres esmenes, 
286,287 i 288, que han estat ja defensades, 

Les senyorcs i els senyors Diputats que estiguin a favor d’a- 
questes esmenes, que es posin drets. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors üiputats que s’abstenen? 
Les esmenes han estat rebutjades per 30 vots a favor, 59 en 

contra i cap abstenció. 
Amb aixo hem acabat la seccib 13 del pressupost i podem 

tornar enrera i passar a la Secció 12, Departament de Justícia. 
El primer Servei és el 01, Gabinet del Conseller i Secretarh 

General, i aquí hi ha diverses esmenes, la primera l’esmena 
278, del Grup parlamentari del Partit Socialista Unificat. El 
senyor Folch tk la paraula per a la defensa d’aquesta esmena. 

El Sr. FOLCH: Senyor President, senyores Diputades, 
senyors Diputats, I’esmena 278 consisteix a crear una nova 
partida, que nosaltres anomenem d’ajut a la catalanització de 
I’AdministraciÓ de justicia, i dotar-la amb 10 milions de pesse- 
tes procedents d’una partida, el concepte 41 1/01, que es titula 
(( A l’ndministració de justícia per a ajudes a la millora dels mit- 
jans materials H i que és dotal amb 30 milions de pessetes. 6s a 
dir, consisteix R passar 10 d’aquests 30 milions a la nova 
partida. 

L‘administracib de justicia és, com vostks saben, un dels 
Bmbits oficials en que la presencia del catala és menor, fins al 
punt que es pot dir que és gairebé inexistent. En el curs d’una 
taula rodona recent sobre normalització lingüística a l’adrninis- 
tració de justicia, organitzada per 1 ’Escola d’AdministraciÓ PÚ- 
blica, es va demostrar una cosa que, al capdavall, ja sabiem, ks 
a dir, que el catala és prhcticament absent de l’adrninistracib 
de justícia, ja que lio arriba ni al 5% de les seves activitats. 
Creiem que ara aquesta situació comencara a canviar, pot co- 
menqar a canviar. Tenim, d’una banda, un nou instrument 
molt important com és la Llei de Normalització Lingüística, i 
tenim, també, l’actitud tan positiva del nou president de 1’Au- 
dihcia, Cesáreo Rodríguez Aguilera, el qual ha expressat en 
públic la seva disposiei6 obertament favorable a l ’ h  lliure i ple 
de la llengua catalana en 1’8mbit de l’adrninistració de justicia, 
d’acord amb el que mana 1’Estatut i amb el que estableix la 
Llei de Normalitzacib Lingüística. 

Pero perquB la situació canvii, cal tambk I’impuls del 

Govern de la Generalitat, en la mesura de les seves competen- 
cies -per redu’ides que siguin-, i perque el Govern compti 
amb els mitjans per a actuar en aquest terreny, hem presentat 
l’esmena 278, el vol favorable de la qual demano en nom del 
Grup parlamentari del Partit Socialista Unificat de Catalunya. 
I com que, si jo no vaig errat, hi hauri unit esmena transaccio- 
nal que presentari el Grup d’Esquerra Republicana sobre 
aquesta esmena, en aquest cas nosaltres retirariem l’esmena 
que acabo de defensar. 

Res més, i moltes @cies, senyor President I 
El Sr. PRESIDENT: El senyor Pibernat per a un torn en 

contra? 
El Sr. PIBERNAT: Nosaltres no ens hi oposarem, si es fa 

aquesta esmena transaccional, perque considerem que la in- 
tencionalitat és bona. De tota manera, nosaltres, en principi, 
en Comissió ens hi havíem oposat perqui: creiem que no sola- 
ment amb l’obertura d’una nova partida es fa la catalanització 
de 1’AdrninistraciÓ. Hi ha diverses partides al pressupost, al 
Departament de Justícia, en les quals aquesta catalanització 6s 
implícita, des de la informatització que s’ha de fer tant en 
catali com en castelli, fins a les beques als opositors a jutges, a 
secretaris, etcktera, en els quals és un dret preferent el conei- 
xement del dret civil, les institucions catalanes i la llengua ca- 
talana, com altres disposicions que suposa que seran votades 
perque hi hagi menys mobilitat en l’ocupacib de les places de 
magistrats i de secretaris. 

tiricies, senyor President - (El senyor Hortalh demana p ~ r  
padar.S 

El Sr. PRESIDENT: Senyor Hortali? 
El Sr. HORTALA: Senyor President, tal corn ha anunciat el 

Diputat senyor Falch tenim una esmena transaccional, que, si 
ms ho permet, li faré arri bar. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grkies. Aquesta esmena impli- 
caria la retirada de l’esrnena 278, del Grup parlamentari del 
Partit Socialista Unificat. 

EI Sr. SECRETARI PRIMER: L’esmena transaccional pro- 
posa dotar el Concepte 411102, {(Ajut a la catalanització de 
l’AdministraciÓr>, article 41, Capítol IV, número organic 
12.01, Departament de Justicia, amb la quantitat de 5 milions 
de pessetes, procedent del Concepte 41 1 /o], articie 41, Capi- 
tol IV, nhmero orginic 12/01, del Departament de Justícia. 

El Sr. PRESIDENT: EI Grup del Partit Socialista Unificat 
retira la seva esmena? (Pausa.) Els altres Grups estan d’acord 
que s’admeti a trimit? (Pausa.) Bé, deshores, ~ Q ~ C S ,  passem 
a votar l’esmena transaccional. 

Les senyores i als senyors Diputats que hi estiguin d’acord, 
que es posin drets. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i eis senyors Diputats que s’abstenen? 
Lesmena transaccional ha quedat aprovada per unanimitat 

dels presents. 
Continuem amb el mateix Servei. Ara tenim I’esmena 279, 

del Grup Socialista. Fer a defensar-la té la paraula el Diputat 
senyor Sant iburcio 

El Sr, SANTIRURCIO: Senyor President, és per retirar-la. 
El Sr. PRESIDENT: Retirar-la. Moltes gricies. 
Bé, ara tenim l’esmena 281, del Grup parlamentari de Cen- 

tristes. Sobre aixb hauria de fer observar a les senyores i els 
senyors Diputats que hi ha un error en el Butlleti: hi figuren 
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unes supressions d’uns Conceptes que, per bé que les esmenes 
corresponents van ser rebutjades en Comissió, el Grup parla- 
mentari de Centristes no les ha mantingut, L’única supressió 
que el Grup parlarnentari de Centristes ha mantingut és l’últi- 
ma, la que es refereix al Concepte 622.01, de 150 milions de 
pessetes. 6s aixi, no, senyor Pedrós? 

~i Sr. P E D R ~ S  (de iéxb estant): si, efectivament, senyor 
President. Aleshores, veient l’esmena, només per anunciar 
que la retirarem, perb dient que a mesura que hem anat tenint 
més informacib respecte a aquesta partida ens preocupa més el 
seu contingut i no solament aixo, sinó els compromisos que hi 
ha ha adquirits en perspectiva dels propers tres exercicis, que 
puja 800 milions de pessetes més. Aleshores, el tema és que, 
definitivament, ens sembla bk que la Generalitat doni aquest 
import ecunbmic per a resoldre uns serveis que, directament, 
beneficien els ciutadans de Catalunya. El que no sC si és tan co- 
herent que la Generalitat ..., 1.000 milions de pessetes, en 
quatre anys són molts. Possiblement s’hauria d’haver fet un 
altre camí, que és el de pressionar I’AdministraciÓ de 1’Estat 
que modernitzés els serveis. Aquests són serveis que mai no 
acabaran essent de la Generalitat i ,  aleshores, 6s una generosi- 
tat respecte a I’administració de justícia que potser no estarfem 
en condicions de fer-la; per& dit aixb, reitero el que hem dit 
abans, que retirem aquesta esmena. L‘altra ja havia decaigut 
perque no l’havíem restablert davant el Ple. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes gracies, senyor Pedrós. Bé, ales- 
hores passem a la Direcció General de Proteccib i Tutela de 
Menors, i estem aquí a l’esmena 282, que 6s una esmena de 
supressió, una esmena de supressió tal corn s’indica, pero vol- 
dria fer observar que hi ha un error, segurament, al Burlleti, 
perque I’esmena 283 diu: ((de modificació>>, i no obstant aixh, 
tampoc no hi ha cap especificació d’aalla on va a parar la quanti- 
tat que es dedueix del Concepte 221.50. De manera que 
suposo que es tracta d’una esmena de supressió. Parlo ara de 
I’esmena 283, eh; jo no sé si és un error del Bullletio no, perb 
en el Butlletl no s’especifim on passen aquestes quantitats; per 
tant, s’hauria d’interpretar que Bs una esmena de supressib, o 
bé, si no, el Grup parlamentari ens hauria de dir on passa, 

La Sra. CALVET: D’entrada dic que I’esmena 282, la 
ret i rem. 

El Sr. PRESIDENT: Retirada, grkies. 
La Sra. CALVET: Que I’esmena 283 i la 284 passaven a la 

partida d’ajuntaments, ara li  direm el n h e r o  exacte, que 
estava sota. 

El Sr. PRESIDENT: Aleshores, quin Concepte? 
La Sra. CALVET: ks el concepte 661.01. 
El Sr. PRESIDENT: Concepte 66 1 .O I. Article, capi tol, els 

La Sra. CALVET: Article 66, Capítol Vi, número 06.02. 
EI Sr. PRESIDENT: Número 06.02. Molt b&, aixi, doncs, 

queda precisada l’esmena 283, que en el ButlIeti no hi havia 
I’especificacih. Aixo és Departament d’Ensenyament. Molt 
bé7 aleshores el Grup parlamentari del Partit Socialista Unificat 
pot defensar aquesta esmena 283; la senyora Calvet tk la 
paraula. 

La Sra. CALVET: Senyor President, senyors Diputats, 
senyores Diputades, en aquesta esmena poden comprovar que 
I’Únic que fem nosaltres es treure 1.000 pessetes a la partida 
inicial de 4.700.000 i és per veure si se’ns pot explicar una 

tenen? 

shrie, bé d’errors en aquests moments, bé d’errors en els mo- 
ments dels traspassos de serveis a aquest Departament+ i 
rn ’ex plicaré . 

A les despeses de lloguer d’aquest Departament de Justícia 
se’ns cita un lloguer, per exemple, de les oficines de la Junta, 
cita la Ronda Sant Pere, número 31, per valor de 240.000 pes- 
setes, quan al Bectlleti OJciaI de la Generalitat de Catalunya, de 
29 de juliol del 198 1, aquest mateix local ha estat traspassat a 
la GeneraIitat de Catalunya com a propietat del Departament, 
i resulta que en aquests moments se’ns diu que el lloguer costa 
240.000 pessetes. Hi ha un altre local tambb, que aquest és a 
Jaume i ,  88, on se’ns torna a donar un altre local de lloguer, 
quan resulta que ha estat traspassat com a local de propietat. 
AI mateix temps hi ha dos altres locals que van estar traspas- 
sats, aquests si com a lloguers, pero que I’any 81 tenien uns 
lloguers de 133.308 pessetes i en aquests moments, I’any 33, 
tenen uns lloguers de 315.000 pessetes. Com vostes veuen, 
són lloguers que han augmentat considerablement. 

Aquestes són les partides que els poso com a exemples. 
N’hi ha d’altres que canvien respecte, com he dit abans, al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Entenem nosaltres 
que aquests augments de lloguers no poden anar motivats ni 
pel cost de la vida, ni perque hi hagi imprevistos, ja que, com 
molt bé ha pensat el Departament de Justícia, ha obert final- 
ment una altra partida en previsib d’augments possibles i de 
nous lloguers d’l J83.000, és a dir que, d’alguna manera, aixo 
ja vindria compensat. Aleshores, Ia nostra esmena va en el 
sentit d’intentar si se’ns pot explicar com e s  que uns locals que 
han estat traspassats en forma de propietat, i segons consta en 
el Diari Ofjciul de Ea Generalitat dp Catalunya, en aquests mo- 
ments ens costen uns lloguers que gairebé arriben al quart de 
milió de pessetes. 

Res més, mol tes gracies, senyor President; moltes gracies, 
senyors Diputats, senyores Diputades. 

El Sr. PRESIDENT: Senyora Diputada, només un aclari- 
ment perque sembla que hi ha hagut potser un petit lapsus: el 
que es redueix d’aquest Concepte sbn els 4.699.000. 

La Sra. CALVET: No, són 1.000 pessetes. 
El Sr. PRESIDENT: Les que es redueixen? Ah, aixi s’ha de 

rectificar: el Butlleti diu que se’n redueixen 4.699.000. Aixi 
s’ha de fer la rectificaeib. ks a dir, que alla on diu 4.699.000, 
ha de dir 1.000. Es fa una reducció purament de 1.000 pesse- 
tes; aixi l’esmena tenia Únicament l’objecte de demanar I’ex- 
plicació. D’acord. 

Aleshores, el senyor Pibernat té la paraula per al torn en 
contra o per a donar l’explicació que ia senyora Diputada 
desitja. 

El Sr. PIBERNAT (df Ikscb estant): Senyor President, des 
de I’escó. Nosaltres realment ens creiem que la reducció era 
fins a 1.000 pessetes, és a dir, de practicament tota la partida; 
llavors I’explicacib serh de tipus general, corn és natural. 

La Direcció General de Protecci6 i Tutelh Menors té per a 
complir el seu objete uns 30 locals de propietat, distribu’its per 
tot Catalunya, perb tarnbk té 15 centres en regim de lloguer, 
bé perque ja han vingut així, amb motiu dels traspassos -corn 
ha dit la senyora Diputada-, bé perque va interessar llogar- 
Eos, sigui per la seva situació, sigui per ia seva possible provi- 
sionalitat i el seu cost. Concretament alguns s’han traspassat 
en rhgirn de lloguer, i altres s’han traspassat en regim de pro- 
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pietat. D’aquests, n’hi ha 7 a Barcclona, en rkgim de lloguer, 4 
a Tarragona, 1 a Lleida i 3 a Girona; I’import total anual dels 
seus lloguers puja a 2.800.000 pessetes. 1.900.000 pessetes res- 
tants de la partida es preveuen, com ja tambe ha dit la senyora 
Diputada, per la possibilitat de llogar altres pisos per a establir 
llars familiars o bk petits xalets fora les poblacions. Precisa- 
ment, el treball d’aquesta Direccib General estíi facilitat enor- 
mement per la possibilitat d’elegir petits pisos o xalets fora les 
poblacions per a fer-hi petites comunitats entre nens o adoles- 
cents marginats. Creiem que aquesta explicacib és suficient 
per a aquesta partida. 

Gracies, senyor President. (La senyora Calvet demana per 
parlar.) 

EE Sr. PRESIDENT: Senyora Calvet? 
La Sra. CALVET (de t’escb estant): Senyor President, nosal- 

tres considerem suficient l’explicacib perquk el Butileti Ufi- 
cia1 de la Generalitat diu que és en propietat, no diu altra cosa. 
De tota manera en vista que no podem aclarir aixh, i del que 
no es tracta és de tancar tots els locals i haver de deixar tots els 
nens al carrer, nosaltres retirem aquesta esmena. 

Ei Sr, PRESIDENT: Gracies. 
Bé, ens queda ara I’esmena 284, també del Grup parlarnen- 

tari del Partit Socialista Unificat. 
La Sra. CALVET: Retirada. 
El Sr. PRESIDENT: Retirada. I amb aixb hem acabat la 

Secció 12, Departament de Justicia i passem a la Seccib 14 del 
Pressupost, Departament de Cornerc; i Turisme. La primer 
esmena és la 290, del Grup parlamentari del Partit Sucialista 
Unificat. Servei: Direcció General de Promoció Comercial: 
Per a defensar-la té la paraula el senyor Lucchetti, 

El Sr. LUCCI-IETTI (de I’esc6 estmt): De I’escÓ estant i molt 
breument, senyor Predident. Defensaré conjuntament I’esme- 
na 290 i la 291, que pretén desviar un finanqament {{Institu- 
cions sense finalitat de lucre per a promocib comercial<<, que 
hi ha 270 milions de pessetes, i nosaltres proposem deixar-lo 
reduit a 250 milions. Pensem que no ks una disminucib impor- 
tant, per a dotar millor dos altres conceptes: un, potenciar l’a- 
ctuació a través dels ajuntaments d’assisthcia tkcnica a infor- 
mació al consumidor i a l’usuari, que s’hi dediquen 8.500,000, 
i nosaltres proposem destinar-hi 1 O milions més procedents 
d’aquella partida; i també destinar 10 milions més a potenciar 
les associacions de consumidors. Pensem que aquesta 6s una 
partida insuficientment dotada, que les associacions de consu- 
midors estan complint un paper important, comencen a com- 
plir un paper important aquí a Catalunya i que convindria que 
des de la Generalitat se’ls dotés suficientment perquk pegues- 
sin realitzar amb mes dignitat la. seva labor, 

El Sr. PRESIDENT: Per al torn en contra, el Diputat senyor 
Martinez Planas té la paraula. 

El SI-. MART~NEZ: Grhcies, senyor President. Per fer e1 
torn en contra de les dues esmenes i repetir una mica el que ja 
vaig dir en Comissib. 

Respecte a la primera esmena, a part dels 8.500.000 pessetes 
que hi ha al concepte corresponent, vaig dir que la Generalitat, 
el Departament de Corner$ i Turisme concretament, ha rebut 
fa pocs dies una comunicació de I’Inslituto Nacional del Con- 
sumo d’un acord de transferencia de 14 milions de pessetes, 
que sumats als 3.500.000 serien, exactament, 22.500.000 pes- 
setes, Voldria recordar que, evidentment, aquesta quantitat 

supera el que ens proposa I’esmena del Grup del Partit Socia- 
lista Unificat, per6 tambk voldria recordar que 1’Estat destina, 
per a tot l’Estat, per a tot el territori de ]’Estat, 120 milions de 
pessetes. En aquests moments, Catalunya destinarh 
22.500.000 sobre. un total de 120 milions, 

Respecte a la segona esmena, la significació és la mateixa, 
S’ha rebut tambk de l’lnstituto Nacional del Consumo la co- 
municació, I’acord de transferencia de 12.500.000, que, si els 
sumem als 10 milions que ja hi ha en pressupost, faran un 
total de 22.500.000 de pessetes, que també superen la quanti- 
tat que ens proposava el Partit Socialista Unificat. Podríem 
també fer I’argument de dir corn 6s d’important el concepte de 
promoció comercial, d’allh on es detreuen aquests 20 milions 
de pessetes, la importancin de tot el tema de I’exportaci6 per a 
la nostra indústria, per a la indústria catalana, pero crec que els 
arguments primers que he donat són suficients, i amb aixo de- 
manariem ei vot contrari a les dues esmenes. 

Grhcies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Passem a votació conjuntament les 

Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
€36, les dues esmenes 290 i 291 han estat rebutjades per 34 

vots a favor, 56 en contra i cap abstenció. 
Arribem ara a I’esmena 292, sobre la qual el Grup parlamen- 

tari de Convergkncia i Unió proposa una esmena transaccional 
que llegirem per si el Grup Socialista, que havia presentat I’es- 
mena 292, estiguhs conforme amb aquesta esmena i decidís re- 
tirar la seva. El senyor Secretari donari lectura de E’esmena 
transaccional. 

EI Sr. SECRETARI PRIMER: L’esmena transaccional pro- 
posa una alta en el Servei 02, Seccjó 14, Capitol VI, article 61, 
Concepte 61 1.02, denominació: {(altres fires de Catalunya?{, 
en la quantitat de 100.000 pessetes. Aquesta alta es finanqaria 
amb una baixa a la partida corresponent al Servei 02, Secció 
14, Capitol TV, article 471/01, denominació: <<per a concedir 
subvencions a institucions sense finalitat de lucre per a la rea- 
lització d’accions de promoció comerciala , amb la quantitat 
de 100.000 pessetes. 

Ei Sr. PRESIDENT: És que en vista d’aquesta esmena tran- 
saccional el Grup Socialista accepta de retirar I’esmena 292? 

EE, aleshores, suposo que no hi ha torn a favor ni torn en 
contra i podem passar directament a votació l’esmena transac- 
cional. 

Les senyores i els senyors Diputats que estiguin a favor de 
I’esmena transaccional, que es posin drets. 

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

Els que s’abstinguin? 
L‘esrnena transaccional I legida ha estat aprovada per unani- 

Ens queda ara I’esmena, 293 del Grup Socialista, al pressu- 

EI Diputat senyor Cigarrán té la paraula per a la defensa d’a- 

El Sr, CTGARRÁN: Señor Presidente, señoras y sefiores Di- 

dues esmenes, 290 i 291. 

amb les esmenes, que es posin drets. 

(Pauso.) sí. 

mitat dels presents. 

post de la Direccib General de Corner$ Interior i Consum, 

questa esmena. 
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putados, esta enmienda, que es una enmienda que crea una 
nueva partida en el m i m o  Departamento de Comercio y Tu- 
r imo  y en el m i m o  Servicio, Capitulo Vi, tiene como objeto 
el repartir la cantidad de 10s 100 millones, que estan previstos 
para la construcción de equipamientos comerciales de tipo co- 
lectivo y que, se@ la explicación de1 presupuesto por progra- 
mas, aparecen y en 10s programas que nos ha adjuntado el 
Consell Executiu junta con el Proyecto de pressupuestos iban 
destinados a dos centros piloto, uno en una zona urbana y otro 
en una zona rural. Pero despuks, en’el Pressupuesto por pro- 
gramas, aparecen estos 100 millones que dicen que es para 
Sant Pere de Torell6, y más abajo pone Barcelona; no sabemos 
si es Sant Pere de Torelló, provincia de Barcelona, o es que es 
Sant Pere de Torelló y una parte para Barcelona. 

Lo cierto es que no se nos ha sabido explicar claramente 
dbnde se iban a instalar estos centros piloto, no se nos ha 
sabido explicar. También es curioso que vara a Sant Pere de 
Torelló, la zona rural; parece ser que es un municipi0 que 
debe de tener alguna protcción de aligún santo, que tira 10s di- 
n e m  por Sant Pere de Torelló; Sant Pere le debe proteger, 
porqué hay otras Conselleries, como la de Industria, que tam- 
b i h  envia dineros allí y que nu es clar0 que incluso aunque se 
escoja la comarca de la Osona se haya decidido que sea Sant 
Pere de Torelló. AI menos no se nas ha explicado porque es 
Sant Pere de Torelló; en ComisiÓn incluso se nos ha dicho que 
no estaba claro que iba a ser Sant Pere de Torelló, ni la zona 
donde iba a ir ei centro piloto de la zona rural; se especulaba 
sobre la posibilidad que f u m  el Vall& o una zona asi, pero 
tampoco se nos ha sabido explicar exactamente dbnde ir. 

Además, hay otra cosa curiosa y es que en el presupuesto 
por programas 10s 100 millones vienen asignados a obras de 
mejora. Entonces, claro, en qui: quedamos: si son obras de 
mejora no es la construcción de estos centros pilotos. Nosotros 
nos tememos de que no hay un proyecto claro de que se vayan 
a poner en marcha a la altura que eshrnos del ejercicio de 1983 
estos dos centros piloto; que nosotros cceemm que es positivo 
que sean estos dos centros pilotos. ILO que hay que ver es si la 
eiección de Sant Pere de Torell6 o del Vall& o de otra zona es 
la adecuada, No se nos ha explicado esto pero ademhs creernos 
que no hay un proyecto daro, que no esta esto en marcha, que 
no se va a poner en marcha en 1983. Es por 10 que nosatros 
destinamos estos 75 millones, dejando abierto con otros 10 
millones la posibilidad de que se ponga en marcha alguno de 
10s proyectos, si es que el Consell Executiu es capaz de poner 
en marcha alguno de 10s proyectos, pero que el resto de 10s 75 
millones se dediquen, precisamente a obras de mejora, a mejo- 
rar mercados municipales de zonas rurales, fundamentalmen- 
te, donde la propia Generalitat, el propi0 Consell Executiu 
puecle invertir directarnente en lnversiones propias de la Ge- 
nerali tat, para acondicionamien to de mercados municipales 
que es una cuestión que en e1 tema de comercio es importante. 
Sobre todo es importante porque, a1 menos a juicio del Grupo 
Socialista se estan instalando otro tipo de mercados no públi- 
cos, de mercados privados, otro tipo de equiparnientos corner- 
ciales colectivos que presentan una mejor dotctción incluso de 
servicios, de cosas, y hrty una cantidad de gente trabajando en 
mercados municipales que hace necesario que estos mercados 
municipales se acondicionen. Por esto nosotros creemos que 
estos 75 millones se deberían de dedicar, no a la construcción 

de estos centros piloto, puesto que en 1983 no va a ser posible 
a nuestro juicb-, no se sabe todavía, al rnenos por la explica- 
c i h  que se nos dió en Comisibn, el sitio donde van a estar ins- 
talados, 10 cua1 quiere decir que no hay proyectos. Por 10 
tanto, la mis lógico es que se dediquen a obras de mejora de 
IOS actuales mercados municipales. 

Pedimos entonces a las señoras y 10s señores Diputados el 
voto favorable a esta enmienda que es simplemente dejar en el 
mimo Departamento, en la misma Subdirección el dinero, 
pero no destinar10 a la construcción de nuevos mercados sino 
a la mejora de 10s actuales ya existentes, fundamentalmente a 
Eos municipales. 

Muchas gracias, sefior Presidente 
El Sr, PRESIDENT: EI Diputat senyor Martínez Planas té la 

paraula per al torn en contra, 
EI Sr. MARThEZ: Grkies, senyor President; senyores i 

senyors Diputats, bk, per aclarir una mica aquesta confusió 
que sembla que hi ha, concretament, aquesta partida, 61 1, Ca- 
pitol VI, article 61, Servei 1403 i ho diu molt clarament, és per 
a un programa de realitzacions d’equiparnents comercials 
collectius. Aquest és un programa pilot -aixo ja es va dir en 
Comissió-? és un programa pilot per a crear dos models de 
centres comercials, un d’urbk, un de rural. L‘urb8 situat, els 
thcnics no havien definit encara el lloc d’ubicació optima, perb 
en principi es va dir que seria en una zona de gran acumulació 
de persones, d’habitants, com seria la comarca del Valles, una 
de les dues comarques del Valles, i el segon, que era el petit, 
per dir-ho d’alguna manera, el de tipus rural, semblava que els 
tecnics aconsellaven que se situks a Sant Pere de Torelló. Pero 
jo crec que l’important d’aqui, d’aquest programa, és, precisa- 
ment, que 6s un programa pilot. Fins al moment s’estan fent, 
fins i tot pels ajuntaments, cadascú amb dependencia de l’ar- 
quitecte que redacta el projecte, diferents tipus d’equipaments 
comercials. Del que es tracta és de fer una prova pilot, definir 
unes grans linies, i després que totes les altres ajudes que es 
puguin donar a ajuntaments, etcetera, segueixin unes direc- 
trius que hagin estat assajades i provades suficientment amb 
aquesta prova pilot que estem definint i estem defensant. 
Aquesta prova pilot, per a aquests dos equipaments comer- 
cials, són 100 milions de pessetes; per tant, tota rebaixa impe- 
dirla la realitza& d’aquest programa piIot, i, per tant, no 
podem estar-hi d’acord, perb tampoc no estem d’acord amb la 
destinació que es pretkn donar a aquests 75 milions. Aquests 
75 milions es pretenen passat al Concepte 612, concepte d’in- 
versions reals i condicionament i millora de mercats munici- 
pals. En tot cas, creiem que hauria de ser en el Capitol Vil de 
transferimcies de capital, i en el Capítol VII, en el Concepte 
731, concretament, hi ha 170.700.000 pessetes per a ajudes a 
ajuntaments per a construcció, millora i condicionament de 
mercats municipals, quantitat que considerem suficient, quan- 
titat que I’any anterior era de 150 milions de pessetes, de que 
hi va haver un petit sobrant, i quantitat que, amb les previ- 
sions que té la Conselleria per a aquest any, considerem sufi- 
cient per a atendre les peticions dels ajuntaments que puguin 
venir, I més quan d’aquest any ja han transcorregut prhctica- 
ment més de sis mesos i, per tant, les possibilitats són molt 
més reals i molt més conegudes, Per totes aquestes raons no- 
saltres ens oposem a aquestes dues esmenes i demanem el seu 
vot en contra. 
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GrAcies, senyor President, senyores i senyors Diputats. 
El Sr. PRESIDENT: Passem, doncs, a votació l’esmena 

Les senyores i els senyors Diputats que estiguin a favor de 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
Lesmena ha estat rebutjada per 37 vots a favor i 57 en 

contra. 
Bé, amb aixo hem acabat el pressupost dels Departaments i 

passem ara als organismes autbnoms, comeqant amb I’lnsti- 
tut Catalh de Serveis a la Joventut, Hi ha a I’lnstitut &tali de 
Serveis a la Joventut diverses esmenes: dues esmenes del 
Grup pariamentari dei Partit Socialista Unificat, les esmenes 
294 i 295. Per a defensades té la paraula.. . 

El Sr. RIBÓ (de k c b  estant): Senyor President, retirem Ies 
esmenes 294 i 295 i considerem que la 296, que ve a continua- 
ció, ha quedat decaiguda. 

EI Sr. PRESIDENT: Molt bé; aleshores queden retirades les 
esmenes 294 i 295 i el Grup esmenant considera decaiguda 
l’esmena 296, que feia referkncia a 1’Escola d’AdministraciÓ 
Pública. 

Passem, doncs, a i’entitat autbnoma d’Organitzaci6 d’Espe- 
ctacles i Festes, per a la qual hi ha l’esmena 297, del senyor 
Corral. Ei senyor Corral té la pitraula per a defensar-la. 

El Sr. CORRAL (de I h c Ó  estant): Desde el escaño, sefior 
Presidente, de forma breve. Esta enmienda planteada, esta en- 
mienda presentada pretende sensibilizas en torno a un tema 
que nos parece importante, y es el hecho de que en estos mo- 
mentos en Catalufia no existe una infraestructura propia, pro- 
piedad pública para @cer la acción cultural y se estan gastan- 
do infinidad de millones en alquileres de muchos locales para 
poder hacer la aceión cultural. La propuesta nuestra lleva la di- 
rección de sacar una parte de esta partida, crear una partida 
meva en la fínea de compra de locales para infraestructura y 
para ejercer la acción cultural. No obstante, en func ih  y para 
que no se nas acuse de intentar dejar sin teatro a Catalufia. y 
dada Ia aplicación del anilisis matem6tico a las votaciones, no- 
sotros, una vez sensibilizado el tema, retirariamos la 
enmienda. 

293, del Grup Socialista. 

l’esmena, que es posin drets. 

Gracias, seííor Presidente. 
El Sr. PRESIDENT: Grhcies, senyor Corrat. Passem, 

doncs, a l’esmena següent que 6s la 298, del Grup Socialista. 
Per a defensar-la té la paraula el Diputat senyor Santiburcio. 

El Sr. SANTIBURCIQ: No, señor President, nosotros la 
retiramos. 

El Sr. PRESIDENT: Retirada. Be, aleshores ja ens n’anem a 
I’Institut d’Estudis de la Salut, al qual hi ha l’esmena número 
300, del Grup parlamentari del Partit Socialista Unificat. Per a 
defensar-la té la paraula el Diputat Honorable senyar Ramon 
Espasa. 

El Sr. ESPASA: Senyor President, per anunciar la retirada 
de les esmenes números 300,301,302,304 i 305. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies. 
El Sr. ESPASA: Deixant només per a una defensa molt 

breu la 303. Senyores i senyors Diputats, aquesta és una 
esmena que correspon de nou al tan controvertit tema dels es- 
tudis i dictamens. Nosaltres estern d’acord parcialment amb 
moltes de les explicacions que se’ns han donat des del Govern 

de la necessitat de vegades de tenir estudis de forma ripida, de 
no duplicar personal per a fer aquests estudis i que potser fent- 
10s a fora, de fet, el que es produeix és un estalvi. Pero, senyo- 
res i senyors Diputats, miri’n, aquesta partida demostra molt 
palmhiament, en la nostra opinió, que els pressupostos es fan 
de vegades amb ciclostil, perquk resulta que l’lnslilut d’Estu- 
dis de la Salut, que no tt5 una funció de gestió política irnrnedia- 
ta, sin6, com diu el seu nom, d’estudis de la salut, també ne- 
cessita estudis i dictimens de persones alienes al Departament. 
Creiem que aixb demostra de quina forma es fan els pressupos- 
tos, de quina forma poc curosa, de quina forma massa repetiti- 
va, i per aixb vam presentar aquesta esmena, que, de tola 
manera, també retirem. (Remor de veus.) 

El Sr. PRESIDENT: Algun torn en contra? (Ricrlles.) Ah¡ 
L‘ha retirada. Perdó, excusin-me; estavem debatent una qües- 
tió de la Mesa, no era inatenci6. 

Bé, aleshores, passem a I’Institut Catala de la Vinya i del Vi, 
on hi ha les esmenes 306, 307 i 308, del Grup parlamentari del 
Partit Socialista Unificat. El senyor Maties Vives té la paraula. 

El Sr. VIVES: Si, senyor President, d’entrada anunciar la re- 
tirada de l’esmena 307 i detallar que l’esrnena 306, que pretén 
suprimir la partida genkricarnent anunciada com a despeses de 
funcionament, Capí tol ii de I’INCAVI, perqub entenem que si 
en aquest capítol ja hi figuren despeses específiques per a ofici- 
na, per a immobles, per a comunicacions, per a dietes, per a es- 
tudis, per a llibres, per a publicacions, per a vestuari, i després 
hi apareix una partida curiosa de despeses de funcionament 
per 4 milions, Bé, algú pot sentir la temptació de parlar dels r B  
ptils, de parlar d’altres tipus de coses entorn a veure quk hi ha 
darrera d’aquesta partida. Corn que en Comissió no es va acla- 
rir, és per aixb que la portem aquí. I passar aquests quatre mil- 
ions a beques per a la formació d’enblegs, que creiem que 
entra mes dins del camp d’actuació de I’INCAVZ que el que 
pretén la partida inicial. 

D’altra banda, l’esmena 308 p re th  tarnbb passar la quantitat 
d’lll milions de pessetes, que inicialment van destinats a una 
partida també curiosa, que consistiria ii obrir una oficina de de- 
legació de I’INCAW a Barcelona. Nosaltres I’any passat 
deiem, una mica en broma, que segurament el cap de I’INCA- 
VI era el Conseller del Vi a Catalunya, que hi havia el d’Agri- 
cultura, Ramaderia i Pesca i després el del Vi. Bé, és clar, si a 
més a mks de la seu central de les estacions enologiques co- 
menqa a obrir delegacions de I’INCAVI a Barcelona, vol dir 
que la cosa va per aquesta línia, Si és un museu del vi, una ex- 
posició permanent del vi, no n’hi diguin delegació de I’IINCA- 
VI a Catalunya. 

I si el senyor President m’ho permet, defensaria també, ja 
que estic en Ús de la paraula, l’esmena número 309, que cor- 
respon a una esmena de supressió de I’Institut Catali de la 
Carn, esmena de supressió que pot semblar curiosa, que des 
de la nostra bptica no ho és. Aquest 6s un institut que neix a 
partir de l’aportació de diner privat, provinent de la CECIC, i 
de diner públic, provinent del Departament; que es va pro- 
duint al llarg dels anys una curiosa reduccib d’aportacib de ca- 
pital privat des de la CECIC i, curiosament, un increment d’a- 
portacib de capital públic de la Generalitat de Catalunya i de la 
qual no hem rebut ni una memoria d’activitat cap any, ni un 
llistat de qüestions realitzades, i, fins alla on arriba el nostre 
nivell de coneixement, amb tot el respecte per les persones 
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que ban treballat a I’INCACARN, respon, estrictarnent, a la 
realització d’anilisis de determinats tipus de productes rama- 
ders -en aquest cas concret els carnis-, jo diria que al servei 
prhcticament exclusiu de la mateixa CECIC. Se’m pot dir que 
fa investigació; bé, hi ha tres colhiboradors tkcnics i un tecnic 
de serveis especials i una partida d’investigació que no arriba 
als 7 milions de pessetes, amb uns comptes corrents que no ar- 
riben a 3. Per tant, realment, aixo és dificil d’entendre. Ara 
bé, com que ja suposem que els senyors Diputats no volen su- 
primir, a les altures que estem del debat, un organisme autb- 
nom de la Generalitat, anunciem la retirada de I’esmena 309 i 
Ia peticiri, per altres mecanismes parlamentaris, d’un debat 
sobre el tema de I’INCACARN en el proper mes de setembre, 
I per ta1 de seguir amb la joia anunciem també la retirada de les 
esmenes que corresponen a I’INCAVI, 

El Sr. PRESIDENT: Moltes gsAcies. Bé, aleshores, ja ens 
queda només la Gorporrtcib Catalana de RBdio i Televisib, en 
la qual hi ha únicament l’esmena 3 11, del Grup parlamentari 
de Centristes. 

El Sr. PEDROS: Retirada. 
El Sr. PRESIDENT: Bé, amb aixb, senyores i senyors Dipu- 

tats hem acabat I’eestat de despeses i podem tornar enrera i 
passar novament al text articulat. Perb abans hauria d’inforrnar 
d’alguns errors a fi que pugui quedar constancia de la seva 
correcci6. 

Primerament, tinc aqui un escrit que porta la signatura dels 
portaveus de tots sis Grups parlamentaris en quk s’especifica 
que cal corregir una esmena transaccional, cal fer una correcció 
tecnica d’una esmena transaccional relativa a I’article 24, que 
era: Reducció del 20% de la consignacib dels Departaments, 
en el sentit de no considerar-hi dintre la reducció que afecta 
l’article 24, de la Secció 08, Servei 07, serveis traspassats a la 
Seguretat Social en materia de I’INSERSO, per import de 
2.7 12.600 pessetes, Es tracta d’una correcció tecnica, la qual la 
minoració de la consignació expressada no pot suposar una re- 
ducció de deute, ja que te un finanqament propi consistent en 
transferkncies de fons del sistema de la Seguretat Social. ks 
evident que, donat el rkgim separat de la Seguretat Social, la 
pertinenp de l’esmena es indiscutible. Suposo, doncs, que ja 
que porta ia signatura de tots els Grups parlamentaris ningú 
no s’oposa a aquesta esmena tkcnica. (Pausa.) 

Tot seguit, també hi ha un error acorregir pel que fa referh- 
cia al que es publica al Butlletí 03ciiaEsobre les modificacions 
introdu’ides als estats d’ingressos i despeses. Es tracta que, per 
error, es va indicar que es passava de les Direccions Generals a 
les Secretaries Generals dels Departaments la totalitat de les 
aplicacions del Concepte 25 I ,  quan, en realitat, I’acord de la 
Comissió havia estat, tal com figura en el text articulat, de 
passar-hi Únicament els que eren relatius a estudis i dictamens, 
i no els que amb el mateix Concepte 251 es referien a altres 
coses. 

Aquí tenim una llista que fa referkncia a quatre Departa- 
ments: el d’Economia, i llegiré els números, 205.03, 251.01, 
04.25 1.01, 04.25 I -02, 04.25 1 .U3 04,25 1.04, 06.25 1 .O € . ks a 
dir, en aquests casos corn que no es tracta d’estudis i dictimens 
aquestes consignacions han de quedar a les Direccions Gene- 
rals i no passar a la Secretaria General i ha estat un error con- 
feccionar la relacib de modificacions, 

Per al Departament de Cultura, Secció 07, tenim aixb 

mateix per als Conceptes 04.251 ‘02, 04.25 1.03, 04.25 1.04, 
04.25 1.05, 04.25 1.06, 05.25 1.02, 05.25 1 .O3 05.25 1,04, 
05.251.05,05.251.06,05.25150,05.251.51,05.251 S2.  

Per al Departament d’Agricultura, Seccio 1 O de€ pressupost 
tenim questa mateixa modificació per als Conceptes 
02,251 .01,03.251.01,03.251.02,03,251,71 i 03.251.76. 

I, finalment, per a la Seccib 14, Departament de Corner$ i 
Turisme tenim aquest error en els Conceptes 03.251.01 i 
03.251.50. 

Hi ha encara un altre error tipografic a les modificacions in- 
troddides a I’eestat d’ingressos i despeses. Es tracta del Departa- 
ment de Cultura, Secció 07 del pressupost, Servei 03, Direcció 
General de Difusib Cultural, que el Concepte 47, alla on diu: 
Reducció d’l.500250 pessetes, ha de dir: Reducció de 
15.000.250 pessetes. Sembla que fins ara no s’ha detectat cap 
altre error. 

Hi ha, pero, en el text articulat que havíem aprovat, a I’arti- 
cle 9, a la lletra e), una modificació que cal fer també a I’estat 
de despeses, que és una modificació purament tecnica i absolu- 
tament justificada, que és la següent: a la lletra e de l’article 9, 
és la pagina 6146 del Butlleti, aquesta lletra comenqa així: 
((Avalar, d’acord amb el que disposa la Llei aprovada pel Ple 
del Parlament e1 dia 30 de juny de €983, les operacions, etcete- 
ra. )) Bé, malauradament no es va identificar aquesta llei de cap 
altra manera, i el dia 30 de juny es van aprovar diverses lleis. 
Convé, doncs, introduir l’esmena tecnica de dir de quina llei 
es tracta. El millor 6s que, com que aquesta llei ja ha estat pro- 
mulgada, aleshores és millor posar el número que li correspon, 
que és absolutament inequívoc i dir, per comptes de <<el que 
disposa la Llei aprovada pel Ple del Parlament)>, etcetera: {(el 
que disposa la Llei 18/83, del 14 de juliol n+ Aquesta correcció 
tkcnica s’ha de fer a l’article 9 del text articufat i també a I’estat 
de despeses, en la part relativa al Departament de Política Ter- 
ritorial, Direcci6 General de Transports, és a dir, Secció 09, 
Servei 03, Concepte 461 . O 6  I tambe en el pressupost de la 
Corporació Catalana de Rhdio i Televisió, que alli on diu: ((llei 
aprovada el 30 de juny v ,  ha de dir: {{Llei 16/83 del 14 de juliol 

I, en realitat, haig de fer l’observació que en aquests tres 
llocs cada vegada era una llei diferent, sempre es deia ((lleis 
aprovades el 30 de juny)), pero l’una era la 18/83, l’altra la 
17/83 i I’aaltra la 16/83, de manera que cada vegada s’ha de fer 
la rectificació per la Elei que correspongui. 
Bé, dit aixo, ja nomes ens queden els articles que havíem re- 

servat en el text articulat i les esmenes que havien estat reser- 
vades també que feien referencia a aquest text articulat, Ales- 
hores, haviem reservat, carn vostes recordaran, I’article 11, 
I’article 4 i I’article 1. L‘article 11, perqui! calia veure si els 
totals estaven d’acord amb les quantitats que figuraven 
impreses. 

Jo valdria demanar al senyor Oidor de Comptes si hi ha 
hagut modificació per a I’article 1.1.. (Pausa.) Un moment ara 
ho estan calculant perquk, efectivament, ha de fer-se una recti- 
ficació en virtut de coses aprovades. Voldria dir, pero, ja que 
hi som, que hi havia també un error en el Biitktí, que l’article 
acabava dient: <<d’acord amb les utilitzacions que contk l’arti- 
cle 9))’ i aquest article 9 era l’antiga numeració i es refereix, 
en realitat, al mateix article 1 1. De manera que el text ha d’aca- 
bar dient: icd’acord amb ies autoritzacions que conté aquest ar- 

)>. 

. .  
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ticle , o <<el present article >>. Esperem, doncs, aquesta xifra. 
Mentre estan comprovant aquestes xifres i la de I’article 1 ,  

podríem votar tot l’estat d’ingressos i despeses en tota la part 
que no ha estat modificada per les esmenes aprovades. De 
manera que, repeteixo ... (El senyor Lucchetti demana per 
pdar . )  

El Sr, LUCCHETTI: Senyor President queda pendent una 
esmena de l’articulat que, ci’alguna manera, ve a introduir una 
modificació no en les quantitats totals, perh si en la seva distri- 
bució a tot l’estat de despeses i de I’estat d’ingressos. Fer tant, 
no és procedent votar aixb fins que el senyor Espasa no defensi 
ia seva esmena. 

El Sr. PRESIDENT: Molt bé, d’acord, Aleshores, quan sa- 
piguem les xifres, passarem a les esmenes 2, 3, 4, 9, 41 i 43. 
(Pausa.) Bé el Grup parlamentari del Partit Socialista Unificat 
havia demanat que es reservks també l’article 4. 6s  que podem 
votar-lo ara, E’article 4? Est& pendent d’algun altre article? 
(Pausa.) De les esmenes. Les esmenes es va dir que es tracta- 
rien totes juntes. 

EE Sr, LUCCHETTI: Senyor President, hi ha dues coses que 
nosaltres agrairíem que es votessin per separat. Una és la con- 
cepci6 que explicarh el senyor Espasa sobre el tema de la Segu- 
retat Social, punt número 1; i dos, el tema de les quantitats 
globals, que demanaríem que es votessin individualitzada- 
ment per separat. 

El Sr. PRESIDENT: Ja, ja, perb vuil dir, podem passar ara a 
votar alguna cosa? 

El Sr. EUCCHETTT: (Rialles.) Sí, si, senyor President, 6s et 
que desitgem més ferventment. 

El Sr. PRESIDENT: Molt bé, Aleshores, i’esmena número 
2 evidentment no es pot votar, perquk no coneixem encara les 
xifres de l’article primer (pausa). Ara les tenim. Bb, les xifres 
rectificades de l’article primer són les següents. A119 on deia: 
319.824.734.158, hi havia de dir una altra cosa, perque hi 
havia un error tipogrific, perb ara, tant se val, ara ha de dir: 
3 1 9.8 1 3.946.75 8 pesse tes. 

Després, a119 on deia, a la lletra b: 3.783.439.515, ha de dir: 
3.773.439.515 pessetes. A la resta, no hi ha cap variació. Sen- 
tén, naturalment, que els ingressos varien exactament; és a 
dic, que les xifres que han estat modificades queden modifica- 
des en tots dos sentits. Bé, ara, ja que coneixem aixb, si que 
podem, realment, passar a les esmenes del Partit Socialista 
Unificat. 

El senyor Espasa té la paraula per a defensar conjuntament, 
com es va anunciar, les esmenes números 2 , 3 , 4 , 9 , 4 1  i 43. 

El Sr. ESPASA: Senyor President, molt breument, tot 
aquest conjunt d’eesmenes nosaltres les considerem ja defensa- 
des amb tota l’argumentació que es va donar en I’esmena a la 
totalitat al Departament de Sanitat i Seguretat Social. No les 
repetiré ara per no cansar les senyores i els senyors Diputats, 
saben prou bé quina ha estat al llarg de la discussió d’aquest 
pressupost i del pressupost de I’any anterior la posició del 
nostre Grup parlamentari, quines eren el que nosaltres creiem 
Ies profundes raons que ens portaven i ens continuen portant 
a defensar les nostres posicions. Vam lamentar abans-d’ahir, 
quan vam fer tota l’exposició thcnica i política de les nostres 
raons, que I’Honorable Conseller d’Economia i Finances no 
ens en volgués donar cap‘contesta; en tot cas, ara ja només 
queda a la seva responsabilitat si ei Conseller vol allargar 

aquesta. scssid, i 6s ara que ens la vol donar o ens la donarB un 
altre dia, Nosaltres donem per defensades les esmenes i dema- 
nem que es passi a votació. Ei Conseller th la paraula. 

El Sr. PRESIDENT: Algun torn en contra respecte a aques- 
tes esmenes? Senyor Colornines, 

El Sr. COLOMINES (de l’excó estant): Senyor President, de 
l’escb mateix. Aquestes esmenes, corn ja ha dit ei senyor 
Espasa, les va defensar; nosaltres tambk vam fer el torn en 
contra; jo només voldria recordar una cosa, que 6s la que l i  
vaig ja anunciar donant-li uns punts d’avantatge, que em 
penso que han servit d’alguna cosa. Nosaltres diem que, en el 
moment de presentar el pressupost no hi havia, en qüestions 
de Sanitat i de Seguretat Social, un altre ens públic que ei de ta 
Generalitat. I és a aquest ens públic que són aplicables les 
normes de E’Estat i no les de la Seguretat Social. En virtut 
cl’aixo, nosaltres hem presentat els pressupostos corn els hem 
presentat. 

Teníem dues esmenes presentades, que després vam retirar, 
en benefici i amb unes certes ganes d’apropament i tot plegat 
havíem preparat una transaccional sobre la base d’aquestes es- 
menes. Com que no hi són, les esmenes, no podem presentar 
la transaccional, que estem segurs que hauria agradat molt al 
senyor Espasa, perb no la podem presentar i, a més a més, el 
senyor Espasa es quedarh sense saber el contingut d’aquestes 
esmenes íriaks) . 

El Sr. PRESIDENT: Bk, havent-se fet ja el torn a favor i el 
torn en contra d’aquestes esmenes, proposo a les senyores i als 
senyors Diputats que votem conjuntament la totalitat de Ics 
esmenes, no? (Ei senyor Lucchetti demana per parlar.) 

El Sr. LUCCEIETTI: Senyor President, nosaltres demanarí- 
em que votéssim la totalitat de les esmenes, excepte la quanti- 
tat de 3 19.8 l 3.946.758 pessetes; la quantitat, que la deixkssirn 
per a votar-la a part, tant a I’estat de despeses corn a l’estat 
d’ingressos.. . 

El Sr. PRESIDENT: Evidentment, senyor Lucchetti, jo pro- 
poso votar les esmenes, no votar I’article I, que la quantitat 
figura a l’article 1. Bé, doncs, votem les esmenes 2, 3 ,4 ,9 ,41 
i 43. 

Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 
amb les esmenes, que es posin drets. (EI senyor Pedrós demana 
perparlar.) Sí, senyor Pedrós? 

EE Sr. PEDRbS: Nosal tres teníem una esmena reservada, la 
número 10, que afecta l’article 4 i,  possiblement, ara podríem 
votar-les totes, excepte la 9, perquk manca l’exposicib i defen- 
sa nostra de I’esmena 10 que, com que afecta el mateix article 
9, em sembla que en termes de procediment, corn a qüestió 
d’ordre, no podriem votar fins que s’hagi debatut l’article 4. 

El Sr. PRESIDENT: Molt bé; doncs, aleshores, votarem les 
esmenes 2, 3, 4, 41 i 43, deixant l’esmena nljmero 9, que 
afecta I’article 4, exactament com l’esmena nljmero 10, del 
Grup de Centristes. Molt bé, aleshores votem les esmenes 2, 
3,4,41 i 43, del Grup del Partit Socialista Unificat. 

Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 
amb les esmenes, que es posin drets. 

Les senyores i eis senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
Aquestes esmenes han estat rebutjades per 15 vots a favor, 

Bé, aleshores havent estat rebutjades aquestes esmenes i re- 
58 en contra i 24 abstencions. 
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servant encara I’article 4 i I’article 1, i també l’actich 11, per 
altres raons, podem passar ara a votar el text del Dictamen per 
a la Disposició Transitoria Primera, que havia quedat reserva- 
da, pendent de les esmenes. 

Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 
amb el text del Dictamen per a la Disposició Transitoria Pri- 
mera, que es posin drets. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Els que s’abstenen? 
La Disposici6 Transitoria Primera ha quedat aprovada per 

unanimitat dels presents, 
Be, aleshores, em penso que, per a avanqar, el que podem 

fer ara és debatre l’esmena número 10, del Grup de Centristes, 
que havia quedat pendent. Per a la seva defensa té la paraula el 
Diputat senyor Pedrós. 

El Sr. PEDRbS (de /’escó estant): De I’escb estant, senyor 
President, d’una manera breu. Jo diria que 6s una esmena que 
intenta donar una redaccib més conforme, més correcta, No- 
saltres entenem que la redacció que apareix originiriament és 
confusa. Es clar, estem intentant aqui, senzillament, fer una 
separació dei que són els eredits, com si fossin, com j a  hem fet 
altres vegades, un subsistema dins del pressupost; aleshores, 
aquesta finalitat és la que p r e t h  l’article 4. El que passa és que 
jo diria que la redacció és poc afortunada perquk es diu que no 
es poden autoritzar tansferencies de credit, i aleshores explica 
quines i, tot seguit, diu: 4ievat que es trobin ... N És clar, les 
transferencies de credit no es troben consignades enlloc, ho 
hem de referir als credits pressupostaris. Per intentar resoldre 
aixo, nosaltres virem fer aquesta esmena donant tot un text 
completament nou, que és a la disposició de tots els senyors 
Diputats, per tal de substituir amb la nova redacció el text que 
aqui hi havia aprovat originhiament i que en Comissi6 també 
es va veure d’aquesta manera. Potser a Comissió es va veure 
d’aquesta manera. Ho hauríem pogut resoldre jo diria en Co- 
missió, pero en aquell moment es va produir la meva absencia 
i no hi va haver manera de poder-la defensar. 

El Sr. PRESIDENT: De manera, senyor Pedrbs, que es un 
nou text o 6s el text que figura aquí? 
I31 Sr. PEDRÓS: Alternatiu al que ja he explicat a I’esmena 

n6mero 10 del text que apareix aqui, Per aixo, nosaltres 
varem reiterar de nou la preskncia i la defensa d’aaquesta 
esmena en aquell moment que va ser votada adversament, 
potser per raó que jo no la vaig poder explicar en aquell 
moment en el si de la Comissió. 

El Sr. PRESIDENT: Senyor Pedrbs, si el text és diferent, 
haurem de considerar que és una esmena transaccional, en 
certa manera.. . 

El Sr. PEDRbS: Jo diria que és una esmena de mQdificdCib, 
en el text esth explicat així, de modificació ... 

El Sr. PRESIDENT: Per6 és en text impres al Butlleti? Ah, 
molt bé, molt bé. 

El Sr. PEDRÓS: Si, si, és al Butlleti. 
El Sr, PRESIDENT: D’acord, és que jo no l’havia seguit. 

Bé, aleshores, el senyor Pedrós ha defensat l’esmena número 
10, que proposa una nova redacció de l’asticle 4, que no modi- 
fica el sentit, sinó que millora simplement la redacció, per 
fer-la més clara. Algun torn en contra? (Pausa) No hi ha torn 
en contra. 

Aleshores, el que farem, doncs, sera passar a votació, com 

fem de costum, primer, la proposta més allunyada, que és la 
del Grup del Partit Socialista Unificat, l’esmena número 9, i 
després, si s’escau, l’esmena número 10, i, si s’escau, el 
Dictamen. 

Bé, anem a votar I’esmena nhmero 9, del Grup parlamentari 
del Partit Socialista Unificat, que proposa la supressió de tot el 
text de l’article 4. 

EI Sr, LUCCHETTI: Retirada. 
El Sr. PRESIDENT: Retirada, Molt bé, aleshores, passem a 

votació l’esmena número 10, que ha defensat el senyor 
Pedrós. 

Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 
amb aquesta esmena, que es posin drets, 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
Yesrnena ha quedat aprovada per unanimitat dels presents, 

i, havent quedat aprovada l’esmena que es de substitució del 
text del dictamen, ja no escau votar l’article 4. 

Bé, tenim ara ja les xifres per a l’article 1 1, que és l’import 
del deute. L‘import del deute que figurava en el text de I’arti- 
d e  11, que deia: (< 19.484 milions de pessetes)), ha quedat 
redui’t, molt poc, a 19.473 milions de pessetes. Una reduccib 
d’ll milions de pessetes, el deute utilitzat. Aleshores, passem 
a votaci6 el text del Dictamen amb aquesta rectificacib. 

Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 
amb el text el Dictamen per a I’article 1 i ,  amb aquesta rectifi- 
cació, que es posin drets. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’aabstenen? 
L‘article 11, d’acord amb el text del Dictamen i amb Ia recti- 

ficació d’aquesta diferkncia d’11 milions de pessetes, ha 
quedat aprovat per 57 vots a favor, cap en contra i 37 
abstencions. 

Finalment, em penso que ara, realment, podem votar l’estat 
d’ingressos i despeses per a tot a lb  que no ha quedat modificat 
amb les esmenes aprovades. No cal que ho detallem, perque 
aleshores si que hauríem de tornar demi. 

Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 
amb l’estat d’ingressos i despeses per a tot alio que ... (Pausa.) 
AEgu vol dir alguna cosa? Senyor Lucchetti. 

El Sr. LUCCHE’STI: Senyor President, fent reserva de la 
quantitat total, només insistiria en aixo, 

EI Sr. PRESIDENT: Fan reservar per a tot l’article 1 ? 
EI Sr. LUCCHETTI: Per a tot all0 no esmenat. Moltes gra- 

cies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Per a tot el no esmenat, ho havia dit 

així mateix, no? Bé, aleshores les senyores i els senyors Dipu- 
tats que estiguin d’acord amb I’estat d’ingressos i despeses per 
a tot allb no esmenat, que es posin drets. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
L‘Estat d’hgressos i Despeses per a tot all0 que no ha estat 

esmenat en el curs d’aquests debats ha quedat aprovat per una- 
nimitat dels presents. 

I bk, ara passem a votació l’article 1, amb les modificacions 
de xifres que he indicat anteriorment, que potser no val la 
pena de repetir. 

Bé, aleshores, les senyores i els senyors Diputats que es- 
tiguin d’acord amb I’article 1 del text articulat, d’acord a m b  el 
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text del Dictamen amb les modificacions de xifres indicades, 
que es posin drets. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
L’article I del text del Dictamen, per al text articulat, al Pro- 

jecte de Pressupost ha quedat aprovat per 58 vots a favor’ 37 
en contra i cap abstenció. 

I bk? aril sí que ja, realment, nomes ens queda votar el títol 
de la Llei, en aquest cas no hi ha exposicib de motius, simple- 
ment el títol. 

Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 
amb el títol de la Llei, que es posin drets. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’aabstenen? 
El tftol de la Llei ha quedat aprovat per 83 vots a favor, cap 

en contra i I O absíencions. 
Bé, i ara realment hem acabat, excepte per a l’expiicació de 

vot, Em sembla que no hem oblidat res (riulied. I%% aleshores, 
algun Grup parlamentari desitja explicar el vot? Si en un 
temps prudencial ningú no aixeca la mA suposarem que 
tothom esth cansat i aixecarem la sessió (Remor de veus.) El 
Grup Socialista, el senyor Armet, en nom del Grup Socialista. 

EI Sr. ARMET: Senyor President, senyores i senyors Dipu- 
tats, el Grup Socialista no podria permetre que en la histbria 
parlameniaria europea una Llei de Pressupostos que ha tingut 
un debat no tingués l’explicació de vot, i des d’aquest punt de 

, vista, evidentment, he sortit en una posició que em sembla 
que comparteixen la resta de portaveus que són aqui. 

Molt breument. Els socialistes, des de la perspectiva dels in- 
gressos varem assenyalar que aquests ingressos no estan con- 
cretats, i vim voler dir clarissimament que aqui s’oobria un 
interrogant amb la voluntat explicita de fer tots els possibles 
per a permetre I’encaix pressupostari, pero que fbssim cons- 
cients que estavem fent un acte que pressuposava uns ingres- 
sos la gran part dels quals no tenien un suport legal que eis 
donés la necessaria garantia que aquests ingressos els tindrem 
nosaltres. Volíem fer-ho com a cautela, pero aixb era una reali- 
tat perque, realrnen t, un document pressupostari plantejat d’a- 
questa manera --i aqui hi ha una responsabilitat dels pressu- 
postos de 1’Estat per no haver calculat previament el percentat- 
ge de participació- provoca una indefinicib i podria provocar 
una posterior frustració; des d’aquesta perspectiva em sembla 
que era positiu alertar, el Grup Socialista, d’aquesta situacib 
un xic anbmala, quant a l’aprovacib d’aquest pressupost. 

En línies generals, nosaltres, curiosament, vhrern assistir, fa 
poc temps, a la dimissió del Conseller d’Economia i Finances, 
que resulta quc és el Conseller que prepara els pressupostos; 
aquests pressupostos s h  preparats sobre base incremental 
dels mateixos Departaments, aquests pressupostos no tenen 
cap principi inspirador dels aprovats pel mateix Parlment. 
Aleshores, contemplem nosaltres, amb gran sorpresa, desprks 
&aquesta dimissió del Conseller d’Economia i Finances, que 
hi ha un debat economic, que surt el Conseller de Treball 
-en aquest debat econbmic caldria que hagués reflexionat el 
President de la Generalitat i el Consell Executiu entorn de les 
resolucions que s’aprovwen- i, ei mateix dia, vull recordar- 
ho, es presenta aquest document pressupostari que avui la 
Cambra ha aprovat. 

En aquests pressupostos s’observa una baixa de la inversió 

en relació amb operacions corrents. L’TElustre Diputat senyor 
Antoni Santiburcio, portaveu econbmic del Grup Socialista, 
ha demostrat, a bastament, la baixa real que es produeix en la 
inversió en relació amb les operacions corrents, i aquí podríem 
estendre’ns i no es tracta, en aquests moments, d’ernfasitzar- 
ho. Es produeix la consagració de l’organització administrativa 
de la Generalitat de Catalunya al marge del que hauria calgut 
en relació amb la hipotktica, futura i necessiria divisió territo- 
rial de Catalunya. Hi ha hagut contractacions de personal, hi 
ha hagut contractacions de tots els caps possibles per la Gene- 
ralitat de Catalunya i el 95% d’aquests caps s’han situat a la 
ciutat de Barcelona, no preveient que aquesta organitzacib ad- 
ministrativa havia de ser a l’inici o a l’encaix de la futura divi- 
sió territorial de Catalunya. 

Aquests pressupostos no estan plantejats des de la perspecti- 
va de I’ocupaci6. El senyor Cullell va fer exactament igual que 
el senyor Trias Fargas, tant d’inversió, tants llocs de treball. I 
aquest mimetisme no és cert, perque no hi havia una membria 
explicativa, obligatoria per la resolució aprovada per aquest 
Parlament que hagues de fer una anilisi de per quk s’escollien 
unes inversions, no unes altres, i ,  realment, quina era l’oocupa- 
eid, que creaven. I, si més no, uns suposits de simulació que 
justifiquessin clarament que hi havia inversions que creaven 
més ocupaci6 que altres. 

En aquests pressupostos no es contemplen prioritats d’a- 
ctuació especialment en el que en podríem dir iirees de benes- 
tar social i és obvi que observem una baixa en valors absoluts 
de la inversió en ensenyament. 

Aquests pressupostos no contenen la tersitorialitzacib ne- 
cesskria, exigencia d’aquest Parlament, exigencia de les lleis 
aprovades per aquest Parlament i exigencia des d’una perspe- 
ctiva d’una sensibilitat comarcalista. T observem com la regió 
I, que té el 50% de la inversió comarcalitzada, segons el Con- 
sell Executiu -per a nosaltres és menys-, representa avui un 
70°h1 de la poblacio i un 85% del grau d’atur. Nosaltres creiem 
que 6s perfectament compatible una politica de territorialitza- 
ció de les inversions que tingui present la situacio de I’atur i el 
necessari reequilibri comarcal de Catalunya, pero el diferencial 
que es produeix aquest any, i molt més fort els anys anteriors, 
entre les zones QII hi ha la concentracib d’atur a Catalunya i la 
inversió comarcalitzada em sembla que, realment, no respon 
al principal problema que avui té Catalunya, i dic: són perfecta- 
ment compatibles els dos objectius. 

Aquest pressupost no situa la Generalitat com a Govern na- 
cional de Catalunya. Novament no es porta una política de co- 
ordinació amb I’AdministraciÓ local, siguin diputacions, 
siguin ajuntaments. Novament, la política de subvencions i la 
politica de transferencies de capital es fan allunyades del que 
són les entitats locals. Novament, en tot un conjunt de politi- 
ques que són competimies pcopies de I’AdministraciÓ local i 
en que convé el suport del Govern nacional de Catalunya no 
és fa I’esfarq multiplicador, integrador i de direcció politica, 
sinó que s’actua a nivells de compethcia de gran diputacici 
convertint el Govern nacional de Catalunya en una optica 
competitiva en relació amb I’AdministraciÓ local i no en una 
bptica de coilaboració estreta, de direcció politica i de coman- 
dament de 1 ’Administració local de Catalunya. 

Aquests pressupostos en cap moment no s’han plantejat 
sobre la base del prinicipi de la planificació dels deficits exis- 
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tents a Catalunya. Quan nosaltres fem un plantejament secto- 
rial del tipus que sigui, la pregunta no és: de qui és l’alcalde, de 
qui no és l’alcalde, si és Sant Pere de Torelló o és Matafaluga; 
no és aquest el plantejament. El plantejament 6s on hi ha els 
dkiicits a Catalunya en relaei6 amb cadascuna d’aquestes con- 
sideracions sectorials, i fem una política que podem explicar 
perque és diifana i objectiva en relació amb aquestes actua- 
cions, 6s l’única manera corn es pot parlar seriosament de neu- 
tralitat des de l’optica de I’AdrninistraciÓ, perquk Ia neutralitat 
no és un principi, la neutralitat es basa en uns fonaments obje- 
ctius, discutibles, perb, almenys, objectius, i si n’hi ha un que 
ks vilid es I’anhlisi dels dkficits existents a Catalunya. 

Jo voldria dir, per trencar una mica la transcendencia 
sempre dels discursos d’explicacib de vot, que vaig tenir una 
gran sorpresa en aquest debat, una sorpresa agradable, que va 
ser la intervenció del Conseller d’Eeonomia i Finances, Es a 
dir, amb una gran habilitat, de qu8 jo el felicito diguem-ne cor- 
dialment, ha passat molt rhpidament del que era el bateig del 
Conseller a y b  l’intent de fer una primera comunib, explicant 
els desitjos de futur, d’actuació del seu Departament, I, alesho- 
res, voste ens parla --a sis mesos de l’acabament d’aquesta 
legislatura- de principis de planificació. I aqwi voldria referir- 
m’hi arn b tota claredat. 

Vostes srin un partit polític que han donat suport a lbgiques 
neoliberals, que han estat en contra de l’intervencionisme de 
qualsevol mena que poguks significar una presencia del sector 
públic; vostes han avalat, i estan avalant, projectes politics 
amb el senyor Garrigues Walker; vostes estan defensant prin- 
cipis d’incentivar iniciativa privada per damunt d’dtres consi- 
deracions. Si, aleshores, amb la planificació es tracta de fer I l i -  
bres sobre totes les carreteres possibles, inclosa l’au tapista 
Barcelona-Sitges que s’ha de fer pel mar, que era una COM ab- 
solutament aberrant des d’una perspectiva de fa uns anys, si 
vostes intenten senyalitzar tot el possible, i llavors diuen: 
H ens basem en uns principis de pianificaciÓ(c, es evident que 
vostks tenen el suport de dir: <<ho farem tot i anirem fent el 
que puguem(<, la qual cosa és a I’estat d’obres dispersa, sense 
una voluntat clara de prioritat. Per@ planificaci6 vol dir se- 
lecció; planificació vol dir seleccionar prioritats i planificacib 
vol dir la voluntat real de dur a terme una política que sempre 
comporta sacrificis perqui: vol dir elecció política. 

I, pcs filtim --i aquest tema em sembla especinlment 
important-, els pressupostos havien de ser I’eina, perqui: és 
la gran forca que té el Consell Executiu, per a intentar una po- 
litica de concertació a Catalunya. 1 la política de concertació no 
solament no s’ha produi‘t, sinó que s’ha produi’t una margina- 
cib sistemhtica de la coordinació i organitzaci6 empresarial i de 
les organitzacions sindicals. Quan, sens cap mena de dubte, 
amb una esforq de solvencia política, incorporant institucions 
representatives del país i esforqos individuats i colkctius, i 
tenint present que són avui les organitzacions empresarials de 
Catalunya, les organitzacions sindicals de Catalunya, perme- 
tria fer una política que vinculés amplis sector en un moment 
important corn estem patint al nostre país, en quk el futur eco- 
nomic es posa sovint en dubte i que cal un procés de reconside- 
ració, de reindustrialització i de tornar aixecar, entre tots, 
1’8nirn del nostre paÍs. Des d’aquest punt de vista, aquesta vo- 
luntat de concertacib no hi és. 

I, per Últim, i novament em dirigeixo al Consell Exectiu, jo 

si que voldria felicitar40 de la utilització d’iniciatives, d’ex- 
pressions que han format part del llenguatge socialista, i amb 
aixb no li dono e1 valor de dir: ({home, els senyors de Conver- 
ghc ia  s’han convertit en partidaris de la planificació{(, pero, 
almenys, el valor semantic no deixa de ser un primer pas per a 
apropar-se ai que caldria que fos un principi d’actuaci6 racional 
a Catalunya. 

Gracies, senyor President; gracies, senyores i senyors 
Diputats. 

Ei Sr. PRESIDENT: Alguna attra explicació de vot? El 
senyor Hortala, en nom del Grup &Esquerra Republicana. 

El Sr. HORTALA: Senyor President, senyores i senyors Di- 
putats, també per a seguir la tradició europea, molt breument. 
EI posicionament d’hquerra Republicana en relacib amb 
aquests pressupostos ja fou aclarit, em sembla de manera prou 
significativa en el debat de I’esmena de la totalitat, de les es- 
menes a la totalitat. Nosaltres en aquell moment virem adduir 
els criteris amb els quals tractavem aquest pressupost: criteris 
de correcció1 criteris d’aclariment, criteris cautelars. I virem 
dir també que no érem partidaris d’aquell tipus d’esmenes, pel 
que esmenes a la totalitat suposen de censura en relació amb 
l’accib de govern, i que, al contrari, fariem esmenes i defensa- 
ríem esmenes de tipus parcial, mostrant, en cada un dels 
casos, en cada un dels Departaments, organicament i funcio- 
nalmeni, les nostres discrepincies, per6 en un punt concret 
que no ens fes caure en la incongruencia que el Govern, un 
Govern minoritari, es veies obligat a governar amb el pressu- 
post d’una altra forGa política o d’un conjunt de forces políti- 
ques que no participen directament en I’acciÓ de govern. Per 
tant, les esmenes fidels a aquest criteri varen ser nombroses, 
en total 347, a les quals se n’han d’afegir 55 d’indepcndents, 
signades a títol personal pel Diputat Fornas i pel Diputat que 
els parla, i que suposaven, a nivell funcional, dues esmenes a 
I’articulat, vuit al Capítol i ,  210 al Capítol IIx, 40 ai Calitol IV, 58 
al Capítol VI, 23 al Capítol VII i, organicament, a Presidencia 
35, a Adjunt a la Presidencia 3, a Governaci6 65, a Economia i 
Finances 14, a Ensenyament 17 ,  a Cultura 21, a Sanitat 22, a 
Obres Públiques 49, a Agricultura 42, a Treball 12, a Justícia 
2, a Indústria i Energia 26, R Comerq i Turisme 23, I al Consell 
Consultiu S. I, a més a més, al llarg del debat, una conducta 
observada i registrada i esmenes transaccionals als Departa- 
ments de Cultura, Sanitat, Agricultura i Justicia, Doncs bé, 
fruit del que nosaltres volem creure que és la incidencia del 
Grup parlamentari d’Esquerra Republicana en el debat, i ,  per 
tant, en ia formalització d’aquests pressupostos, he de destacar 
aquí quatre punts rellevants. 

En primer Iloc, corn a conseqiikncia de la nostra conducta 
en aquest debat, s’ha aconseguit una reducció de l’emissi6 del 
deute pbblic de 506.867.956 pessetes, transaccionant les esme- 
nes que havíem presentat a la globalitat del Capítol IV. 

En segon lloc, la incidencia d’Esquerra Republicana ha 
aconseguit la quantitat de 5Q0.164.670 pessetes per als serveis 
socials dels disminuyts, transaccionant la totalitat de les esme- 
nes presentades al Capitol 11. 

En tercer lloc, s’ha aconseguit també, davant la dispersi6 i 
discrecionalitat existent almenys fins ara, de disposar per a la 
Secretaria General dels diferents Departaments les consigna- 
cions R I  voltant d’uns 600 milions de pessetes per a estudis i di- 
cfarnens fets per persones alienes als Departaments, amb l’ex- 
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cepció que tots aquells que excedien el milió de pessetes 
havien de passar, per al seu coneixement i consideració, al 
Consell Executiu, introduint, amb aixb, el que ara es diu, per 
moda, un criteri de moralització. 

I, en quart lloc, també com a conseqükncia de la nostra tasca 
en aquest debat i davant la imprecisió de l’estat d’ingressos, 
substantivament com a conseqüencia de tes preteses inten- 
cions del Govern central de disminuir la quota de participació, 
hem aconseguit, dic, que, si aquesta reducció supera el 10% 
del percentatge corresponent, aquest pressupost ha de tornar a 
aquesta Cambra per al seu coneixement i per a la seva 
reconsideracib. 

Nosaltres, dins de la nostra bptica, dins del nostre planteja- 
ment, dins d’aquesta tasca diiria de treballar pel que conside- 
rem els nostres ideals al servei de Catalunya, creiem que hem 
fet una feina ben feta, una feina Ijtil, i en aquest sentit ens con- 
siderem satisfets de la tasca portada a terme. Evidentment que 
hi ha llacunes, que moltes de les discrepincies encara no han 
estat suficientment polides, que dins d’una perspectiva amplia 
aquesta possibiIitat de minoració de l’estat d’ingressos ens pre- 
ocupa, que si bk hem introdu’it aquesta esmena cautelar desit- 
jaríem que aquest parkntesi no s’hagués d’obrir. 

I, per acabar, només afegir, per referir-me, corn sovint han 
fet al llarg d’aquest debat la majoria dels Grups parlamentaris 
que hi han intervingut, que les paraules inicials de presentacib 
del Conseller d’Economia i Finances relatives a la planificació 
a nosaltres no ens obren, particularment, un horitzó de gran 
esperanqa. Va planificar Lenin a I’IJRSS, va planificar Roose- 
veEt als Estats Units, va planificar PerÓn a I’Argentina, va pla- 
nificar Pierre Massé a Franga i va planificar el senyor LÓpez i 
Rod6 en aquest pais. Paraules són paraules, el que c o n 6  6s 
veure en quk es tradueixen aquests intents de programació, 
quina és I’orientaeió en una legislatura ja caduca que aquests 
intents suposen i, ai marge de semhntiques o de paraules mks 
o menys atraients, que no són avui ja patrimoni de ningú, 
veure reaiment quk es el que el Govern plantejar8 de fer i quk 
és realment el que far$ sobretot amb la base del pressupost 
que ara hem aprovat, 

Senyor President, senyores i senyors Diputats, moltes 
gracies. 

El Sr. PRESIDENT: Per a explicació de vot t B  la paraula el 
senyor Viñals, en nom del Grup Mixt. 

El Sr. VIfiALS: Senyor President, senyores i senyors Dipu- 
tats, malgrat el natural cansament i l’hora, en un debat de Ya- 
bast corn és el pressupost per a un govern d’una naeib, jo crec 
que l’explicació de vot 6s obligada, si mks no perque és allb 
que queda enregistrat al Diari de Sessions i és el que dema els 
qui puguin analitzar la politica i les circumstancies del 
moment faran seirpir per a saber els motius que cadasch ha 
tingut per a tenir una politica i una actunci6 determinada. 

Em permetran que en certa mesura m’estreni una mica corn 
a Portaveu del Grup Mixt, ja que diversos senyors Diputats 
m’han encarregat que jo aquí, per aquest motiu que he dit 
-que de les coses en quedi bona constincja-, faci esment de 
les seves tasques i de les seves aportacions al pressupost, cosa 
que em fa dir, i crec que amb molta satisfacció, que allb que al- 
gunes vegades se’ns recrimina als catalans de la complexitat de 
la nostra politica, que hi ha bastants Grups parlamentaris, i de 
la complexitat del mateix Grup Mixt i de la seva naturalesa, 

no és dolent en el fons que els qui ja comencem a tenir una 
mica de practica en el parlamentarisme ens adonem de corn 
són d’enriquidors el treball i les aportacions de diverses perso- 
nes i de diversos Grups, que cadascú s’esforga a aportar una 
mica de la seva idea, de la seva iniciativa i del seu bon fer. 

En aquest sentit, 1’Iklustre Diputat senyor Anton Cañelles 
ha obtingut I’aprovació d’uunes altes importants en els ternes 
aquests tan punyents de I’educació especial i de les subven- 
cions a centres d’educacib especial per un total, ambdues, de 
356 milions de pessetes, que és, dins del natural i obligada mo- 
dkstia dels nostres pressupostos, una quantitat elevada. 

Igual que I’IIhstre senyor Santiago Guillén, que amb les 
seves esmenes guanyades en Comissió ha aconseguit que es 
dediquin 275 milions orientats a afavorir la innovaci6 tecnolb- 
gica i empresarial, ambdós temes sense els quals Catalunya no 
seria el que és, i, segurament, no sera el que volem que sigui si 
per aquest carni 

També he de fer menció, malgrat que no se m’ha encarregat 
esmentar arguments ni nombres precisos, de la constant i 
tenaq actuaci6 dels Diputats del Partit dels Comunistes de Ca- 
talunya, que, extremadament fidels a les seves conviccions i 
ideari politic, han sabut defensar, jo diria amb gallardia, en 
aquest Parinment unes posicions que han sigut, corn tots 
vostks saben, senyores i senyors Diputats, perdedores, pero 
que, si més no, estic segur que amb una filosofia i un contingut 
que tots hem d’escol tar. 

Quant al Grup que potser un treball més extens ha fet, que 
és el Grup de que en aquest moment jo els parlo ja amb més 
propietat, que ks el Centre DemocrBtic i Social, voldria dir-los 
que en aquest pressupost hem donat un suport, jo diria bastant 
clar, al Govern de Catalunya per un motiu que, gairebé abans 
d’explicar el que és normal de les nostres esmenes, els diré, 
perque seria gairebé el que jo hauria de dir a la fi de la meva 
intervenció. I és que amb aquest pressupost que hem aprovat, 
que es divideix corn és logic en un estat de despeses i en un 
estat d’ingressos, despeses que són les que marquen tota la po- 
litica del Govern i que a nosaltres ens semblen prou adients en 
la seva planificació, crec que s’ha de donar un suport al 
Govern, i crec que haurem de comengar tots a pensar en el 
futur quin suport donem, no ja al Govern, sinb a Catalunya 
pel que respecta a I’estat d’ingressos. Aquí es QII hi ha el 
nostre autkntic problema, el nostre a u t h  tic problema actual, 
el nostre autentic problema de futur. 

Nosaltres, els Diputats del Centre Dernocritic i Social, 
estem profundament preocupats pel que a l’horitzb es veu a 
venir quant a la marxa econbmica de la nostra autonomia. I 
tots sabem que si la marxa econornica de la nostra autonomia 
no 6s bona, ja sigui per la mecinica estatuaria, que segura- 
ment caldria fer esforcas per reformar, ja  sigui per les posicions 
del Govern de Madrid, només hi ha un camí, aquell pel qual 
els catalans anem, i hi anem bé quan hi anem jun ts. 

Ara ja, i amb molta més rnodkstia, només parlant quant a la 
nostra humil aportacib al pressupost, els diré que rnitjanqant 
les nostres esmenes hem aconseguit 834 milions de moviment 
en pessetes i modificar ei pressupost puntualment en 120 dife- 
rents punts, gairebé en tots els serveis de tots els Departa- 
ments o seccions. En aquest sentit, també hem rebaixat, 
senyor HortaU, el deute públic, i, ja que aixo queda registrat, 
jo voldria que quedés clar que dels 500 milions de rebaix, 

va la nostra iniciativa privada, 
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173.944.000 pessetes són transaccionades amb esmenes del 
nostre subgrup, per dir-ho d’alguna manera. 

Quant a les esmenes que nosaltres hem aconseguit aprovar 
en Comissió, a part de les que hem tingut a I’articulat, només 
els diré molt per sobre les que jo considero més importants. 
Així, per exemple, les que nosaltres hem aconseguit introduir 
ai Departament de Presidencia pel que es refereix als consells 
comarcals de muntanya, que hem dotat amb 27 milions de pes- 
setes, que és nova partida. A més a més, hem aconseguit no 
solament dotar, sinb canviar el nom a 1’Assemblea Catalana 
de la Creu Roja, cosa que crec molt important, per& en el 
pressupost que venia com a Creu Roja, nosaltres creiem que 
posar el nom correcte d’Assemblea Catalana de la Creu Roja i 
afavorir, perque 1’Estat no ho fa, amb subvencions aquesta en- 
titat té una importhncia, gairebé, de poder polític, perque a 
través de potenciar aquestes institucions que donen la sensacib 
de quelcom propi de Catalunya 6s com anem donant pes a la 
nostra mateixa Generalitat. 

Així -el meu temps ja se m’ha acabat-, podríem anar par- 
lant de diverses partides a Ensenyament, a Governació, a Ser- 
veis Territorials de la Secretaria General també d’EducaciÓ, i 
transferencies també quant a la construccib de llars per a in- 
fants marginats i disminui’ts, per 100 milions de pessetes, etce- 
tera, coses que, en definitiva, aqui al Butllefi han quedat refle- 
ctides. Nosaltres creiem que hem complert ies nostres 
obligacions, creiem que amb aixb hem aconseguit un treball 
ben fet en el pressupost, i ,  ja que he comenqat parlant del 
Grup Mixt, acabo dient que els Diputats que formen part d’a- 
quest Grup, si m@s no, tots hem tingut un treball continu, un 
treball tennq i un treball acurat perquk aquest pressupost al 
final s’aprovi. 

Moltes gracies, senyores i senyors Diputats; moltes grhcies, 
senyor President. 

El Sr. PRESIDENT: El senyor Pedrós, en nom del Grup de 
Centristes. 

El Sr. PEDR6)S: Senyor President, senyores i senyors Dipu- 
tats, d’una manera molt breu per explicar quina ha estat la 
nostra posició davant el debat del pressupost. Ahir se’ns vit dir 
que havia estat una posició de passivitat, jo diria que ha estat 
una posició d’equilibri. La paraula té diverses excepcions, no 
hi entrarem ara. Sí destacar que ens hem estat movent jo diria 
que al voltant d’un conjunt de preocupacions, i aixb 6s el que 
ha assenyalat la nostra actuació. 

ka primera preocupació es la manera poc estable, poc segura 
que la Generalitat té de financar els seus pressupostos. L’any 
passat, durant el debat, varn prendre coneixement que teniem 
bastants mes diners dels que originariament penshvem. 
Aquest any, dissortadament, hem pres coneixement que 
teníem molts menys diners dels que originhiament comptll- 
vern, fins i tot menys diners en termes absoluts, si parlem del 
subsistema diferent del de la Seguretat Social, menys diners, 
en termes absoluts, dels que disposavem I’any passat. És clar, 
aquesta era I’explicació a la nostra esmena a la totalitat origina- 
riament plantejada, després altres Grups hi van participar i van 
donar algunes fórmules, més o menys de solució, com ha estat 
explicant el senyor Hostalk, Creiem que, en definitiva, aquest 
pressupost té una mancanqa d’ingressos per desajustos amb el 
que són les consignacions corresponents als Pressupostos Ge- 
nerals de I’Estat de 78.000 milions de pessetes, dels quals 

40.000 es pot dir que vénen per deficiencies en les valoracions 
aplicades alla, 40.000, i 38,000 més deis quals ja en pretenem 
finanFar 22.000 en emissib de deute públic, després reduit una 
mica, perb que explica una greu deficiencia financera. Per 
aquesta ra6, creiem que el fet que el pressupost s’hagi aprovat 
tard és un avantatge perqui3 el deficit sigui més redu’it, perb 
aixb ens portara, com ja s’ha anat fent en els darrers exercicis, 
a reduir la contracció d’inversib pública, sobretot, per tal que 
el deficit no sigui mks gran; la situacib és, realment, dificil, 
conflictiva, problematica. Per aquesta ra6, el conjunt d’altres 
esmenes nostres, de sort diversa -poca sort aquesta 
vegada-, eren esmenes que apuntaven cap a la posicih de 
I’austeritat, de reduir determinades despeses, de fer un con- 
junt d’observacions. Fins i tot avui, encara que hagi estat 
d’una manera testimonial, i abans de retirar aquella esmena 
que suposava transferir 150 milions a l’administració de justí- 
cia, quan hi ha 800 milions mks de compromisos per als exerci- 
cis 84, 85 i 86, l’iinic que voliem fer era un toc d’atencib respe- 
cte a I’austeritat i respecte a la mancaqa de recursos que t6 
aquest pressupost. 

Jo diria que vist aixo, la nostra posició ha estat en aquesta di- 
recció formalitzada aquest any, i que, d’alguna manera, la pre- 
ocupacib que hi tenim e s  que si no s’acaba d’hora el procés de 
transferencies, si no estem en condicions financeres de saltar 
per sobre de les valoracions que ara apareixen en els Pressu- 
postos Generals de 1’Estat per a I’any 83, dificilrnent estarem 
en condicions de poder evitar augmentar la pressió fiscal, 
perque, si no, no hi ha manera que puguem fer front al dkficit 
important que tenim. 

Per tot aixo, es el toc d’atenció, la posició nostra, que hem 
tingut, en aquest cas, en el tema del pressupost, 

Res més. Moltes grdcies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Alguna altra explicacib de vot? El 

senyor Lucchetti, en nom del Grup del Partit Socialista 
Unificat. 

El Sr. LUCCHETTI: Senyor President, senyores Diputades, 
senyors Diputats nosaltres, la veritat és que van? abordar ja 
aquest pressupost des del comenqarnent fent una analisi al que 
varn dir des del primer moment, que responia a una politica 
que no era la nostra, aixb és una cosa bbvia, i és legitim que un 
govern liberal-conservador, com se li deia ara fa un moment, 
de dretes, en un període pre-eiectoral presentés aquest pressu- 
post. El mes lamentable es que al final de Ia discussió, aquest 
continua també essent un pressupost d’un govern de dretes, 
liberal-conservador en període pre-electoral, Diguem doncs 
que la discussió no ha servit per a millorar-lo excessivament. 
Jo diria que més aviat, en alguns aspectes, curiosament, fins i 
tot a través de les autoesmenes que el Grup de Convergencia i 
Unió ha fet en els pressupostos, timicament, aquest pressu- 
post, fins i tot en alguns aspectes, surt pitjor. Perb el pressu- 
post és una mica de qui se’i treballa. Tots l’hem treballat, perb 
jo crec que alguns Grups que han sortit aquí han estat més 
afortunats que nosaltres i, segurament, se l’han treballat més, 
i aquest pressupost 6s d’ells, i ho podrien dir amb molt d’orgull 
. Aquest pressupost no és nom& del Grup de Convergencia i 
Unió, és un pressupost,, ., efectivament, el pressupost expressa 
una politica, i expressa la politica també dels qui hi han intro- 
duit les seves preocupacions, unes vegades les seves dkries, 
els qui hi han deixat la seva petjada, i nosaltres pensem que els 
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Grups d’Esquerra Republicana de Catalunya, els Diputats del 
CDS, els Diputats d’Alianqa Popular i de Centristes de Cata- 
lunya, que han deixat, efectivament, la seva empremta en 
aquest pressupost, poden sertir-se’l corn a seu i poden sentir-se 
orgullosos d’aquest pressupost. Nosaltres no ens sentim orgul- 
losos d’aquest pressupost, potser perquk nosaltres, de petja- 
des, n’hem deixades ben poques en aquest pressupost. Alguna 
escadussera quantitat a cooperativisme, a les centrals sindicals 
per a formació, a la joventut, a la llui ta..., en fi, molt poques 
coses; la veritat, no vull estendre’m perque seria ridícul que jo 
diguks les coses que nosaltres hem aconseguit aqui. 

Nosaltres pensem que en €emes tan fonamentals corn en el 
tema de I’atur es continua tenint una concepció paternalista a 
l’hora d’abordar-10. No hi ha encara aquesta visió global de la 
realitat econhica  i social que avui és Catalunya, i, en no tenir 
aquesta visi6 global d’aquesta realitat que nosaltres des d’aquí 
i altres Grups hem reclamat tantes vegades, jo crec que es difi- 
culta anar a les causes del problema de I’atur i ens hem de limi- 
tar i, lamentablement s’ha de fer també, als problemes dels 
efectes. I, d’exemples, en podriem posar molts, i podriem 
posar els exemples de la baixa de la inversib, i podriem explicar 
en quins aspectes es produeix aquesta baixa d’inversib, perquh 
aixb no és només parlant de fa baixa d’inversib en xifres glo- 
bals, es produeix en Sanitat, es produeix en Ensenyament, et- 
dtera. I tot aixb significa una determinada politica -abans en 
deiem i jo en continuo dient liberal-conservadora de dretes-, 
i pensem que aquesta qüestió és essencial a l’hora de la nostra 
crítica, del nostre posicionament davant aquests pressupostos. 

El tema dels desequilibris territorials. Nosal tres n’herh 
parlat molt, perb per parlar dels desequilibris territorials hem 
de tenir un mapa d’aquests desequilibris, i a nosaltres, la veri- 
tat, no ens fa cap goig, jo diria que, gairebé, ens sembla una 
burla que a l’hltim any del mandat d’un govern es digui que es 
vol preparar un pla quadriennal de programació i es vulgui 
crear el Fons CatalB de Reequilibri Territorial, un pla qua- 
driennal, etcktera. Ens sembla una burla -ho dic amb tota 
sinceritat- perquh, és clar, ens sembla que aixo pot acabar 
essent la dbria personal d’un Conseller que ve aqui i ens expli- 
ca aixb del pla quadriennal perque li sembla que ara aixb és, se- 
minticarnent, com tambk deia un Diputat d’Esquerra, el que 
ara potser estirnulara mks la sensibilitat de la Cambra, com 
altres vegades han estat determinats plans d’un altre Consel- 
ler, que ens ha vingut aquí amb els seus plans de lluita contra 
l’atur. Jo crec que aixb no respon a una politica del conjunt del 
Consell Executiu, i mentre aixb no respongui a una política 
del conjunt, vull dir, econbmica del conjunt del Consell Exe- 
cutiu, no aconseguirem res. I, de veritat, a mi em sembla, per- 
sonalment, una burla. I una burla realment perillosa per a 
Catalunya. 

Jo crec que no hi ha hagut cap orientaciÓ,sobre el tema dels 
desequilibris territorials, en aquests pressupostos; no hi ha cap 
quantificacio de tot aixb, ni del procés de desindustrialització 
que esta patint avui Catalunya. Si de veritat es vol fer aquesta 
programació, deu ser un neguit d’algun Conseller d’ljltima 
hora, perquk la Direcció General de Programacib Economica, 
que, en teoria, hauria de jugar algun paper aqui, es  la Direcció 
General més absolutament infradotada de totes les Direccions 
Generals que es fan i es desfan -suposo que se n’adonen. Lla- 
vors que vol dir? Que diem una cosa i en fem una altra, cons- 

tantment, i aixb, aquest grau de cinisme, dit en el terme filosb- 
fic de la paraula, jo crec que ens fa molt de mal, molt de mal 
aquí a Catalunya. No podem utilitzar les paraules de la manera 
com les utilitzem i després fer, constantment, que els fets no 
s’hi adeqüin. Jo si que voldria dir que nosaltres hem parlat, i 
altres Grups, de criteris de moralització, i no per la moda, no 
parlem de moralització només per moda, i creiem que aquest 
es un terna fonamental, que adeqüem les paraules als fets, o 
millor dir, els fets a les paraules, totes dues coses. 

Bé, jo acabo amb aixb. També ens preocupa molt el tema 
dels ingressos i ha quedat un artide que passara a la histbria 
com la preocupació d’aquesta Cambra sobre si acabarem 
aquest exercici amb uns ingressos suficients per a poder desen- 
volupar totes aquestes partides que avui hem obert en aquest 
pressupost. Jo voldria acabar dient que era un pressupost que 
es mereixia i es mereix -pensem nosdtres- una esmena a la 
totalitat i que de vegades un pensa que, I’esmena a Pa totalitat, 
qui se la mereix és el Consell Executiu. 

Res més, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: El senyor SubirB, en nom del Grup de 

Convergencia i Unió. 
El Sr. SUBIRA I CLAWS: Senyor President, senyores i 

senyors Diputats, jo no em dedicaré, corn han fet alguns dels 
portaveus que m’han precedit, a repetir l’argumentació que es 
va fer servir per a tes esmenes a la totalitat del pressupost i per 
a les esmenes a la totali tat de les Seccions. Per dues raons. Pri- 
mera, perqub tota la Cambra esta molt cansada, i, segona, 
perquk aquelles esmenes a la totalitat van ser derrotades, i van 
ser derrotades per una majoria que, en aquesta Cambra, avui, 
s’ha qualificat de majoria numerica. Senyores i senyors Dipu- 
tats, de majories, en democrhcia només n’hi ha unes, les majo- 
ries democrhtiques, i una majoria democratica ha derrotat 
aquestes esmenes a la totalitat. Vol dir que una majoria de la 
Cambra ha opinat que no eren certes fes argumentacions en 
les quals es fonamentaven les esmenes a la totatalitat, pura- 
ment i simplement aixb. I, per tant, no em dedicaré a dir, a re- 
batre que hi ha una baixa inversió, no em dedicaré a rebatre 
afirmacions absolutament gratui’tes que no hi ha coordinació, 
que aquests no són els pressupostos de la totalitat del Consell 
Executiu. Doncs, en nom de qui parlava el Conseller d’Econo- 
mia i Finances? Aquests són els pressupostos d’un Consell 
Executiu que actua coordinadament i que actua en una línia 
absolutament clara, i fa afirmacions basades en mecanismes i 
en t h i q u e s  modernes, avanqades i ben utilitzades. I quan el 
Conseller d’Economia i Finances ens diu que aquest pressu- 
post pruduiri la creació de x llocs de treball, ho diu sobre la 
base de les conseqiiencies que es desprenen de la taula irnput- 
output de 1975. I: aixo és moralitat phblica, perque aixo vol dir 
fer afirmacions basades en estructura econbrnica que es pot 
treballar i que es pot demostrar amb les tecniques modernes. I 
no és moralitat pública, per exemple, prometre 800.000 llocs 
de treball i al cap de sis mesos haver de dir --al cap de potser 
menys mesos-, haver de dir que no s’hi podrh arribar. I segu- 
rament a les properes campanyes electorals se’n podran pro- 
metre, en lloc de 800.000, 1,600.000, perquk, és clar, n’hi 
haura més, de parats. Aixo no és moralitat pública. 

Bé, jo hi insisteixo: no em dedicaré a fer aquest tipus de rao- 
nament. Jo em dedicaré a parlar de quines van ser les línies 
que ei Conseller d’Economia i Finances va definir al comenca- 
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ment del debat com a inspiradores d’aquest pressupost i que 
han estat confirmades pel debat. Ell va parlar de lluita contra 
I’atur, va parlar de reorientació i estirnul de l’activitat producti- 
va i va parlar de millorar la base de serveis i benestar social. I 
quk ha passat amb el pressupost al llarg del debat? Ha sofert 
dues modificacions substancials i després una serie de modifi- 
cacions més petites que tampoc no s6n incongruents amb 
aquestes dues modificacions substancials. A part de les es- 
menes anecdotiques tipus Sant Pere de Torellb, etcktera, que 
també n’hi ha hagut, encara que després es digui que nu, que 
el que hi ha és una visi6 global, diferent, etcetera. 

Quines han estat les dues modificacions substancials que 
han tingut aquests pressupostos? Per un cant6, s’han canviat 
de destinacib 1 156 milions de pessetes, que s’han dedicat a ac- 
tuació sobre el camp de la subnormalitat. Aquesta és una 
modificació quantitativament molt important i que s’ha fet 
amb el suport de l’equip ... -perdó-, del Grup parlamentari 
de ConvergBncia i Unió. Evidentment, nosaltres vam tenir 
unes iniciatives més modestes en aquest terreny, vam seguir 
llavors la iniciativa d’un altre Grup parlamentari, que ja vaig 
esmentar I’altre dia -va ser, concretament, Esquerra 
Republicana-, i fruit de la conflukncia d’aquesta línia es van 
transvasar, com dic, aquests 1.156 milions de pessetes, Una 
modificació molt important. 

Una altra modificació molt important va ser la reduccib de 
despesa corrent per valor de 500 milions de pessetes, que es va 
aplicar a una finalitat que és perfectament congruent, encara 
que algun portaveu -no aquí al Ple per6 en el debat de 
Comissio- va dir que no ho era, que és la reducció de deute 
públic, Evidentment, es pot destinar reducció de despesa cor- 
rent a reduccib d’emissió de deute públic, perquk el que no es 
pot confondre es la tresoreria amb la cobertura financera, i si 
bé és cert, és ben veritat que el deute públic s’ha de destinar a 
cobertura financera de les inversions, mentre el deute públic 
sigui inferior al total d’inversions aquesta cobertura financera 
es dóna, i les pessetes no van marcades, Per tant, un estalvi 
amb despesa corrent es pot aplicar a reducci6 de deute pljblic. 

Molt bé, llavors, si les dues modificacions substancials que 
han sofert els pressupostos han estat un transvasament de 
despesa corrent cap a millora del tema de serveis i benestar 
social, i l’altra modificació important que han sofert els pressu- 
postos ha estat disminució de despesa corrent per estalvi en 
l’emissib de deute, no hi ha cap mena de dubte que aquests 
pressupostos han mantingut, en acabar el debat, les tres línies 
inicials: lluita contra I’atur, perque no s’ha disminu’it la 

inversió, mks aviat s’ha augmentat amb algunes esmenes; 
s’ha mantingut la poIftica de reorientació i estímul de I’activitat 
productiva, i s’ha mantingut la línia de millorar la base de ser- 
veis i benestar social, Per tant, nosaltres ens sentim molt satis- 
fets dels pressupostos tal com han sortit, i no es pot dir, de cap 
manera, fora que es demostri -perque el que s’ha dit no passa 
de ser una afirmacib també bastant gratuita- que es tracti de 
pressupostos d’un govern de dretes i liberal-conservador. 

Perquk aquests tres objectius que hem mantingut, que 
s’han mantingut al llarg del debat pressupostari, són tres objec- 
tius clarament progressistes, i ningú no té l’exclusiva 
d’aquestes coses; de la mateixa manera que ningú no té i’ex- 
clusiva de la planificació, ningú no té l’exclusiva del 
progressisme. No fa gaire temps, en aquesta Cambra vaig dir 
unes paraules similars i recordo que vaig llegir al portaveu 
socialista, al senyor Armet, li vaig llegir un tros de La Vanmar- 
dia d’aaquell dia en el qual hi havia unes declaracions del 
senyor Boyer a America, i ara, si m’hagués pensat que ell 
hauria anat en aquesta linia d’argumentacib que ha utilitzat en 
el sentit de dir-nos que: bé, que ens movem segons com bufa 
el vent i que canviem les nostres orientacions segons les 
circumsthncies,. I % li podria llegir, no nom& altra vegada les 
declaracions del senyor Boyer a America, sinó també les decla- 
racions del senyor Felipe Gonzalez, que es veu que quan 
agafen l’avib i aterren a i’aeroport Kennedy es transformen i 
llavors veuen les coses des d’una optica molt mks liberal i molt 
més conservadora que no pas corn ho veuen quan són a la 
<( villa y corte >). 

Per tant, senyores i senyors Diputats, nosaltres pensem que 
aquests pressupostos sbn bons, que permetran dur a terme 
una política de govern adequada, que els tres objectius que va 
marcar el Conseller d’Econornia i Finances s’han cobert, no 
s’han desvirtuat en el debat pressupostari, sinó que, en tot cas, 
s’han intensificat, i, per tant, n’estem molt satisfets. 

Moltes grkies, senyor President, moltes @cies, senyores i 
senyors Diputats. 

EI Sr. PRESIDENT: Senyores i senyors Diputats, amb aixo 
hem acabat aquesta sessió extraordiniria dedicada al 
pressupost. Espero que no es produir4 cap circumstancia ex- 
cepcional que ens obligui durant el mes d’agost a convocar-ne 
una altra i, per tant, no ens reveurem fins a la sessió ordiniria 
del mes de setembre. Els desitjo a tots molt bones vacances. 

S’aixeca la sessió. 

(Sbn les dues i cinc minuts del vespre) 
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