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Moció 
subsegüent a la InterpcMacih al Consell Executiu 

sobre els consells comarcals d’espwt 

13 Sr. PRFSIDENT: Es reprkn la sessió. Continuem i’ordrc: 
del dia. Estem ara I? la Mmib subsegüent a la interpeElaci6 al 
Consell Executiu sobre els consells comarcals cl’esport, que 
presentari el Diputat senyor Daniel Terradcllas, clel Grup 
Socialista. El senyor Terradellas té la paraula pes a la defensa. de 
laMoci6. 

El Sr. TERRADELLAS: Scnyor President, senyores i 
seiiyors Diputats, els consells comarcals d’csport, que ho són 
nom& per als esports, per als jocs escolars, segons es dcspren 
de la rcsposta de Wonorable Conseller Adjunt a la Presidencia 
ii la interpeElaci6 que vaig defensar el 22 de desembre passat, 
són entitats privades en que el Consell Executiu diposita la 
missib d’cxccutar els jocs, els esports escolars, amb uns ajuts 
econbmics importants, corn són eis 201 milions pressupostats 
per a aquest any 1983, el passat any 1983. 

De la rendibilitat social i esportiva d’aqucsts ajuts, aixi corn 
clcl seu control, en podríem parlar Ilrirgament. Els consells 
comarcals d’esport podrien haver fel molt més, perb no ho 
són. Podia haver estat una experikncia de cornarcalitzaci6 real 
cn matkria csportivu, de cara a 10 coordinació de l’csport 
comarcíi!, i un assessor fonamental per a la Direcció General 
d’Esports per r? les subvencions per c? activitats i equipaments 
en el seu hrnbit territorial. 

No ha estat aixi, pero l’experiencia del scu treball, més o 
nienys encertat en tres anys, era fonamental it I’hom de revisar 
els seus carrecs i els seus reglaments. En aquest sentit, i en 
nom del meu Grup, vaig presentar una rnoci6 que fou aprova- 
cia el 27 de maig de 1983, el punt ierccr de la qual deia: {{El 
Parlament de Catalunya ínsva el Consell Executiu a presentar4 
abans d’un mes un informe sobre la situació jurídica i de fun- 
cionament dels difmnts consells comarcals d’esports>> La re- 

sposta a aquest punt de la Moció fou publicada en el Bi.dleti @i- 
eiui del Purlummt de Catulunyd número 168, de 28 de 
novembre. El que es mamiva que fos en un mes va ser en mig 
any. 

Aquest període de temps va coincidir amb la revisi6 de tots 
els cirrecs dels consells comarcals d’esport i dels seus 
reglaments. lncomplint el mandat del Parhment, es va aconse- 
guir renovar els consells comarcals sense que se sabk  quins csi- 
teris tenia ei Govern de cara al seu futur. D’aquesta manera, 
l’experiencia de regidors, de tecnics, d’escoles, durant aquests 
tres anys anteriors no va ser tinguda en compte per millorar el 
seu funcionament i servei. 

EI Govern va preferir actuar de la seva manera, i ara ens 
trobem amb vertaders problemes de coldaboracib entrc cls 
consells comarcals d’esport i alguns ajuntaments que no volen 
ni podcn dcixar la seva responsabilitat en els jocs escolars en 
mans cl’entitats privades que, subvencionades per la 
Generalitat, actuen en molls casos d’esquena als :!juntanients. 

Qui cn surt perjudicat són els escolars i l’csport, en ~ ina  
situacib de recursos humans i cconh ics  limitats que obliga a 
la coordinacid, d’esforqos i no pas a la iniposicih d’organismes o 
entitats que s’ingereixcn en les cotnpetencies municipals. Ni 
coordinació amb la Federació de Municipis, ni Associacih de 
Municipis, ni informar el Parlament, corn estava obligat. El 
Consell Execiitiu tira pel seu compte amb una actitud deforma- 
da del que és governar. Aquest primer punt de la Mocici, per 
tant, el quc constata és un fet: un  incompliment les conseqükn- 
cies del qual acabo cl’cxposar. Es tractava de presentar al Parla- 
ment de Catalunya, el mes de juny, un informe sobre quins 
s6n els criteris jurídics i de funcionament yuc I’Executiu volia 
donar als consells comarcals d’esport, i respon, a aquest 
període d’un mes, amb sis mesos, o sigui, cinc dc retard. 

El Butlletí Qfkiaí del Parlament de C‘atulunyu número 177, de 
6 de febrer, presenta el Projecte de Llei de I’esport. hqucst 
Projecte de I h i ,  que segur que es veur9 en aqucsta 
legislatura, i que confirma alguns dcls criteris que virem dc- 
fensar en la interpeikici6, i sobretot cotifirma cl nostre interro- 
gant sobre com seran els consells comarcals d’esport, el Pro- 
jecte que presenta el Govern -que ja el discutirem, si ks que 
s’ha de discutir algun dia- diu: ({Per organitzar i fonamcntar 
l’esport, >>, article 18, desport escolar i de lleure, cs promourB 
la creació de consells comarcals que establiran les seves 
normes de representació i funcionament d’acord amb els cri- 
teris bisics que estableixi la Direccih General cl’Esports H. Per 
tant, I’intcsrogant ens queda igual. No obstant aixo, havent-hi 
presentat un text que intenta legalitzar tot ¡’esport a nivell dc 



5327 
_ _  .- - 

DIARI DE SESSIONS / P-Niim. I42 / SESSI6 PLENARJA Nhm. 81.4 / 23 febrer 1984 
- - .  - I_ -. -. 

Catalunya, nosaltres entenem 911c es sobrer clonai. L I ~  mandat 
al Consell Exccutiu a través d’iina mocib. 

Sobre el Pro.jcctc CIC J h i ,  j~ i  ei1 píu‘larem al SCU dia, si ks que 
és Projecte -i jo espero que, en tot cas, si [’ha de presentar 
Convergbncia i Unih sigui una l’roposicib no de Ibi-, ja en 
parlarcm, com dcia, al seu dia. En tol cas, per tant, senyor Pre- 
sident, scnyoces i senyors üiputats, el text que jo presentaria a 
votacii, d’aquesta Cambra seria bnicanicnt cl primer punt d’a- 
qucsla Mocib. 

Molles grkies, senyor Prcsidenl, senyares i scnyors 
Diputats. 

El Sr. PRESIDENT: El primer punt; 6s :i dir, senyor T’erra- 
dellas, simplemcnt la constatacib de I’incamplimeni. 

El Sr, TEIiJt A D ELL AS: Exactamenl. 
E1 Sr. PRDSIDENT: I els 2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,  retirats. 
El Sr. l’f:,RRADELI,AS: Si, senyor President. 
El Sr. PRES1 DENT: Moltes gricies. 
€36, a aquesla Moci6 no s’ha prcsentat cap csrnena, Alcsho- 

res, passem directameni a les intcrvciicions dels Grups. Ln 
primer lloc, el G r u p  CIC Centristes? ~í+ww.) No desitja interve- 
nir. El Grup d’Esqiierra Republicana? En nom del Grup d’Es- 
querra licpublicana, ct Diputat senyor Murc;al Gasanovas. 

U1 Sr. CASANUVAS: Senyor Prcsidenl, senyories, nos- 
allres, en llegir aquesta Mocib, evidentnicnt hi ha uns punls 
amb els quals estaríem cl’acorcl. PcI que fa als consclls comar- 
cals d’esport, se’n podria parlar, perqiik, rcalrnent, aixo consla- 
tem yuc 170 Tunciona. l’ero, com molt bl! h a  di t  el senyor Tem- 
dellas - - i  rn’alcgro que hagi retirat la scva proposta cle 
mociO-, aixk qiiedarB molt rnks ben recollit en L I I M  1’LIhra llei 
d’esports. S’ha prcscntal ja un projcck cle llei en aquest h r h -  
ment, i riosaltrcs creiem ~ L E ,  amb la riiscussib i millora -si no 
en questa legislatura, en la propera- d’aquesla llei cle l’cs- 
por[, pot quedar englobat tot aixh, i, per Innt, iiosaltrcs aixb no 
ho hauríem votat, con1 tampoc 1-10 hauríem votat el punt 1 i cl 
punt 2, perqi1.i: no creiem que  cl Consell I ~ X C C U ~ ~ L I  no tingui de- 
fiiliis els crjteris jurídics i de funcionament; el quc passa 6s que 
tio els aplica ni els ha fet públics. I ,  pel que fil  ;i la polilitzacii), 
evidentment estem rotundament et1 contra d’nquest suphsit . 

Pel que fil al primer punt, ni J I U I I ~  que es tnantk a votació, 
nosaltres direm quc, si bi: en el BirtJlcti 163, del 28 de twvcrn- 
bre, cs pLib1ic;tva el que clemanwa aquest punt cfc la Moci6 57, 
pul~liaida c i i  cl Rrdtlleti 140, hi 6s publicat manifkstament amb 
un  incomptimcnl de dates enorme, peryuk ha porlat la vora 
ct’uns sis mesos de cetarcl. Per tanl, és un incompliment que 
constritem, i corn que no cns agrada que el Consell Executiu in- 
compleixi Ics decisions cl’aqucst Parlament, nosallres cl vota- 
CCM horablemeni, si mbs no 21 tall CIC protesta. 

Moltcs grhcies, senyor I’residenl; nioltes grhcies, senyories. 
EI Sr. PRESIDENT: 1<1 Grtrp Mixt desitja inlcrvcnir? 

(~“UUSU.)  E1 Grup del Partit Socialista Unifical? No desitja 
intervenir. El Grup de Convcrg&ncia i L J n i Ó ?  El Diputat 
senyor Garrell té la pmaula. 

El Sr. tiRRRELL: Senyor Prcsiilcnl, des de l’esch maleix. 
Vista la rctiracia CIC la niajoria clc punts, rmuncio al torn en 
contra d’aquesta Mocib. 

Grr‘tcies, scnyor President. 
€9 Sr. PRESIDENT: Bé, aleshares, passcm jrt a volacib.., 

O ’ w s d  Passem a votacib.. . (Pausu.) i si no hi ha qubruin, evi- 
dentment, aquesta votació hczurh de repctir-se. 

Ces senyores i cls senyors Diputais que estiguin ci’acord arn13 
et que rcsta de la Moció, és a dir, exactament, nom& el primer 
punl, cluc es Iiosiri drets. 

Ecs senyores i els senyors Diputats que hi estan cu con~ra?  
LCS senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
Senyores i senyors Diputats, cl qubrum cle seixanta-sis I l i -  

pulats no ha estat obtingut, dc manera que no solament la va- 
tació no es vhlida, sinó que anem a suspendre la sessib. 

Se suspen la sessió. 
C%n dos ynurts úi~nze de/ mati Lu sc-ssii, es reprkn ai cuji dí? 

El Sr. PRESIDENT: Es repren la sessió. 
Si aquesta vegada el qubrum no és assolit, la vutacib quedarh 

Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord amb 

Les senyorcs i els senyors Diputats cluc hi estan en contra? 
Lcs senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
La moció ha estat rebutjada per 28 vots a favor, 41 en contra 

quutrt) mijiuts,) 

posliosada per a la propera sessió de la Cambra. 

la mnci6, que es posin drets. 

i 6 abstencions. 

Mocib subsegiient R la intcrpcblacib 
al Consell Executiu sobre Ics 

inesures de reconversi6 inrlustrid 

Piissem al segiient punt ctc I’ordrc del dia, que és la mocib 
swbsegknr a la intcrpcl.lacii3 al Conscll Executiu sobrc les mc- 
sures de reconvcrsió industrial, presentada pcl Diputat senyor 
Marcal Casanoviis, del Grup Ixulameiztari cl’Esqucrra Repuhli- 
cana. El senyor Casnnovas té la paraula per ii Fa defensa de la. 
seva moció. 

El Sr. CASANOVAS: Senyor Presiclent, senyories, aquesta 
moció, que avui presento a la considcracib d’r-lcluesta Cambix, 
ha estat conseyükncia d’~in1-i intcrpcl-lacib yuc vaig fer el prop- 
passat 22 de rlcsemhre. 

Com vastes dcuen recordar, cn aquella ocasió en1 planyia 
dcls efectes negatius qtre podicn tenir per ii Catalunya Ics me- 
SLII’CS de reconversi6 industrial que el C;ovcrn clc I’llstat VOI im- 
pulsar en l’iiren de Sagunt. En la meva explicaci6 j a  deia que 
era evident que el problct-tia de Sagunt és un problema que ens 
ha de preocupar a lots, i que, entre lots, hem d’inlentiu re- 
soldrc’l, encara que només sigui per la soliciaritat cluc hi ha 
d’haver enire cls homes, i ,  a més, en u n  inoiiient C ~ I  cluk la 
taxa d’atw no deixa cl’augmcntar. 

fis un problcma greu, clcl qual  hem d’aprofirndir la seva solu- 
cih entre tots i al més aviat possiblc. 19 que.jo no veia clar -i 
qIie c n c m  no veig GIN- és quc la solidaritat pcr solucionar 
aquest problema hagi de consistir a clesputlar un sant per vestir- 
nc un altre, i mks quan el sant que es despulla és cl qui té Iu 
taxa cl’atur més alta de 1’Estat -xtualrnent vorcgem el 19% 
d’atur a Catalunya. Els rtimors que corrien -i  quc cimix con- 
tinuen corrcnt, sobretot liel que fa a aquella superindÚstcia de 
teixits de punt, I‘abricanls de milges i miljoris dc que jo ja els 
havia pwiat- na deixen de prcocupar un gran scctor de la 
nostra indht r ia ,  on podrien perillar una’hona part dcls prop dc 
5.000 treballadors que, a casa noslra, trebullen en la indústria 
del gencrc de plint, i que aquest sector de la indústria, concre- 
tament de mitges i mitjons -i els poso aqucst cxernple per 
només posar-nc un, no vull allargar-me en la Cambra-, ac- 



iualrnent esth molt tocat. I-li hn una colla d’ernpreses prkA¡ca- 
ment en suspens% de pagaments que estan aguantant, hi ha 
una  producció que excedeix d’un 20% ei c o n s ~ m  dei pais, o 
sigui que, imaginin-se I’impacle que aixb causaria en aquest 
tipus d’inrliistria a casa nostra, i, j t i  dic, només parlo d’aquesta 
per no cstcnclrc’m a Ics altres indiistries, 

1b-t la resposta cluc cni doni cl scnyor Conseller s’explioa ben 
clarariienl que els wantatges quc s’ofericti it Sagunt per u In in- 
stal-laci) CV‘iiqws tcs noves intlirstries, acluesia atracció, que 
kia,  rt’indirstries, en uquesi cíis et*ii forqarla, em -cligubssim - 
contra natura, pcr un decret --concrctarnent el licial Dcerct 
8/i 983, dcl 311 clc novembre-, que, segons parautcs textuals 
del senyor Consellcr, deia: <{Des dcl nostre punt clc vista 6s in- 
constitucional; des dcl nostrc punt de vista cstA cn contra 
d’una llci orginica, i en aquest sentit, doncs, ja  v e w m  ccmi cs 
van desenvolupant els futurs esdevenirnenis, perb aquesta ks 
In visi6 -demanats els corresponents dicthncns-, aqucsta és 
lii visi0 clel CansclI Execlitiu, i, per tant, actuarem cn conseqii- 
hncia. >) Aixb és la transcripcib litcríil -un fragment- del que 
va dir cl  scnyor Canscller xiuí. 

136, sc’ns vti dir que tenien uns dictimens que rcalment sem- 
Ihva  que cra inconstitucional ;~luest Decret i qcre s’acluaria en 
consecfiibncia. 1)’aixO hari passat dos mesos i un dia -ccorn 
diria LIIW senlkncia judici&-, cxactarncnt clos mcsos i un dia, j 
.jo no sb que s’hugi fet cap recurs, cncím. i ,  pitjor, tinc ctites 
que iiquest IJccrct cs vol elevar a Iu categoria CIC: llci pel Govern 
tle I’ESl¿lL 

&, (Ic)IIcI.;, per ciej’emar ia igualtat cl’oportutiitais de la nostr;i 
inciúsiria i per preservar I’cstabilitac CIC llocs dc treball de Cata- 
I~ii iya, forlament tocats, CII molts casos, IJer ---corn he di t  
ahans- la suspetisih de pagaments dr, mol tes cmpreses, que 
cls dcmaiio que viilgiiiii do i i a i*  wpori, umb cl scii vot favoru- 
Me, a la rnoci6 quc iiIii els Ilcgeixo: 

<< í 1  I+ar[micni insta el Govern: liri mer, quc prossegueixi les 
seves gestions a fi que h i  ut-cacih de noves indiistries R la zona 
dc Sagmt sigui k t a  en i‘ormrt que no vingui encara a empitjorat- 
la gravíssii-ria situacih dc l’atur ii Catalunya. 

>&egan, ~ L I C  11 tal t? S’O~IOSR a yuulscvol prqjecic que signi fi- 
q~ii la rlesapiiriciii, a curt o a rnitjh termini, d’indústries catala- 
ncs ja existents cle viahilitul econhriiica ja msh-adcz, o quc tics- 
placi vcrs Sagunt les noves implantacions inclustrials yuc ante- 
riornierii s’havien previs! realiizar a Ciiíilwiyi. 3 )  

I ,  tcrcer pitnt: cr Quc si hi ha prcsuinpcions d’inconslitucio- 
nalital>> ---com scrnbh qiie n’hi ha- <<pl;integi 211 Triburial 
Coristituciontil la valk1cs;l dc totes aclucllcs disposicions qrre, 
amb la inlcncib d’:ifwnrir Sag~mt o algtriw nltra xmi dc l’Rstat, 
cliscri ni i n i  11 ncga t i va nien i els t re ball adors de Cala 1 un  yii. )) 

Moltcs gricies, senyories; mol tes griicies, senyor President. 
E1 Sr. 1’1.IESIDEN‘I’: A aqucsta mocih hi ha prcscntada una 

esinenii cicl Grup Socialista. 14 Chup Socialista t6 la paraula per 
:i la seva def‘cnsti. 1j1 scnyclr Cigarriu, cn nom cl’aqucst Grup. 

iii ~ r .  CIGARKÁN: ~ciior i’resiciente, sefioras y sefiores i l i -  
putados, cs evidentc que el Parlament de C:atolunyti lierie q t r ~  
ser sensiblc ii 1;) prcocupiici0n que cn esta intcrpelaci6n mostra- 
ha el llustre Diputado seiíor Casanovas cuanclo la ha presenta- 
do, en el scntido clc la preocupaci0n por evitar que sc agruve la 
situ;ición de paro, que se agcravc la siluaeibii en d tcsritorio de 
Catal uña. 

1 nosotros compartimos esta prcocupíiciOn, Clreemos que el 

I 

Consell Executiu puede hacer acciones para ello, para evitar 
quc eslo se produzcn. Pero las acciones que puede hacer el 
Consell Executiu, 10 que le podemos exigir al Consell Executiu 
es unfi acci6n cn el scntido positivo, en 61 senlido de adoptar 
las mediclas necesarias, quc permitan cluc aquí se crccn las con- 
diciones fiivorables parli la i mplantr-icih cle nuevas incluslrias; 
qiie las inclustrias que  ticnen viabilidad en la actualidxj sigan 
estando cn Cataluña, pcro cn e! sentido gosiiivo, no oponién- 
dose ii su traslado. Porquc nosolros no cntcndcmos CQIIIC) sc 
pucde opcmr, o qué se consiguc coti que cl Consell 1,xeciitiu 
cliga qiie tina industria privacia que quicra trasladarse --por los 
niotivos qiic sea- de Cataluiia II otro sitio, porque el Consell 
I h x u t i u  cligít que nn sc traslacla, se impida esc traslado. 1,o 
que hay que haccr son acciones posilivas cn cse sentido; crc;ir 
condiciones quc permitan que las industrias, que la iniciativa 
empresarial, tengi  una impfantación CII Catdufia, tanto sea cic 
n u c w  creacibn como sca la conservación CIC las qiie actualmen- 
tc tienen viabilidad, y en todo caso, 10s ct’eectos produciclos por 
las ZlJR o por las posihles %UR, intentar que tnmbikn pucdati 
producirsc cn Cataluña en u n  sentido positivo. Jriteiitar que cn 
Catalufiia tambidn haya la posibilidncl dc ZIJK, 

E1 sentido que lienen 10s ires puntos cle la inocibn: tiosotros 
crceinos que no es bueno para Catalufiii que el Parlamcnt hiiga 
~ ina  mocibn o apruelx una moción CII este senlido, qtic puccle 
entenderse como un eiifrentamicnto dc Cataluña ii la posilili- 
dad de crcacibn o dc potenciucibn de unc~ zona indusli*ial CII 

otri i  Com LI ni d acl A u t  6 11 oma, 
La acciijn del Coiisell Executiu ticne que ser utla xcihri posi- 

tiva, y iiecha clcntro del territorio dc Catrilulla, dent ro  dcl 
imbito de la Com~iriidad catalana, en u n  scnticlo de incerit ivar 
irz posibiliclurl tic crexibn CIC nucvas emprcsas y dc tornen tar y 
potenciar las y a  existentes qiie tengan viabilidad. 

Y por eso haccmos una moción, unli enmienda ii esta 
Moci611, cn cstc sentido, en el sentido positivo, cvitiinclo 
cualquicr poxibilictacl que dcsdc otras mias  del M a d o  se enti- 
enda que liaccnios un enrremmienio, o qiic estamos cn oposi- 
ción a la creación de la %UR dc Sagunlo, de la %,UI< de cualqui- 
er olra zona del Estado. 

G rxias. 
E! Sr. PliHS1 DENT: Passeni :ira a les intervencions dels 

Grups que n o  han presenlat csrnena. En prinicr lloc, el Cir i ip  
de Centristes, (í%~w.,l No desitja intervenir. JII Grup  Mixt‘! 
( i J ~ ~ ~ m . )  No desitja intcrvcnir. EI C h p  del Pnrlil Social islo 
Unificltt‘! Té la paraula  el Diputat senyor 1 ,ucchctti. 

rll Sr. LUCCJ 1EIfl: Scnyor President, senyo~.es Diputades, 
scnyors IIiputatu, cl nostre Grup,  davant ( I ’ L i i i i i  niocici sobre el 
tema clc la reconversi0 industrial, que varn estudiar i varn dis- 
cutir amb atencih, vain icnir la ternplaci0 de presenlar una 
csmeiiii, perb clesprks no V R ~  salm quina CSII IG~ZI  prcscntar, 
perqui: cl ccrt és I~LIC,  respecte ii aquesta Mocii), nosal tres 
csletn, dirícm, ct’acorcl en I’accessori, pcrb discrepem en cl fil- 

numental. I)iscrcpcn-i en l’esperit de la Mocib, i volem dir- ho 
aqiií amb tota corclialitat, 

Quim s’ha cxplicat la Moci6 s’ha parlat de la solidaritat entre 
tots els homes, yuc 110 cs pot vestir un sant per dcspullar-nc un 
altrc, o al reves, etcktera. Nosaltres estern cl’acord amb aixb, 
per& es chr, aleshores, ser conseqiicnt Rmb la solidaritat entre 
tois els liornes vol dir no només entre els homes d’aqui de Cti- 
tnlunya. Nosaltres entenem aquesta solidaritat des d’un altre 
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punt dc vista. Entenem que, efcclivarneni, el problema de 
Sagunt es  LI^ problema que afecta els treballadors de Catalu- 
nya, i per aixb els trcbaliadors de Catalunya se n’han de sentir 
responsables i s’han de mobilitzar perqui! el que estil llassant ii 
Sagunt no passi, O passi d’una altra manera. 

I, per tant, nosaltres, dir que ei que passa a alli no signifiqui 
una cliscriminacib negativa cap als treballadors de Catalunya. 
Nosaltres no ho diríem així. Diríem que, en tot cas, no suposbs 
discriminacii, negativa per als treballadors, en primer lloc de 
Sagunl, després els de Catalunya i ticsprés els d’Andalusia, cies- 
prés els de CastclIa, després els dc Galícia, els d’Arag6, etckte- 
ra, etcetera. Aquesta seria la Moc% que nosaltres, cn tot cas, 
hauríem votat, 

Íis per aixb que nosaltres, si s’accep~a i’csmena del Grup SO- 
cialista, votarem a favor d’aqwesta esmena; si nu, nosaltres, 
sentint-ho -pcrquk ctitcnem que la intenció Última dc la 
Mocib és una intenció bona-, haurem de votar cn contra per 
la literalitat d’aquesta Mocib. 

Res mes, senyor Presicknt. 
El Sr. PRESIDENT: El Grup de Convergkncia i Unió? T@ la 

paraula el Diputat senyor Escudé. 
E1 Sr. ESCUDI?: Senyor President, senyores i senyors Dipu- 

tais, el nostre Cirup no ha presentat cap emena a aquesta 
Mocib pel senzill motiu que hi estem totalment, plenament, 
cl’acord. Entenem que aqucsta Moció correspon a la rmljtaL 
dels fets i correspon 8 les necessitais del moment i ,  pcr altra 
banda, reflecteix perfectament tot allo que es va dir, tota 
aqsiella informació que va ser poriada a la Cambra, tant pel I l i -  
putat intcrpcllani, 1’1. Sr. Casanovas, com per 1’1-Ionorahle 
Consellcr cl’IndÚslria. 

Nosalires m e n e m ,  comprcncm i iespcctern el fet qttc exis- 
teixi u n  lieial Decret, el 2.715, del 28 de setembre, que declara 
les terres germanes valenciones de Sagunt zona de preferent 10- 
calitmció industrial. Ara, aixo, realment, evidentment no vol 
dir que hagi de ser en perjudici, cn nienyspreu de la nostra gra- 
víssima situacih, que globalnient cs, coin ha apuntat el scnyor 
Casanovas, superior a la d’ayuesles altrcs zones. 1 per aixb, evi- 
dcnínient, estem lotalnient d’acord amb els primers apartats 
de la Moció quc se’iis presenta ii votacii, ara. 

A nosaltres, per aixb, el quc cns clhna mks forpi per votar a 
íava i* rl ’8 y ucs ta M oci 6 ks , prec i sa men t , 1 ’a pa r t a t t er cer, 1 ’ st pa r- 
tat de La inconstitucionnlitat. l’crque, evidentmeni, si es pot 
dir  que dguna disposicib normativa de ]’Estat lesiona directa- 
tnenl els clrets que t e  la Cornunital hiltonarna de Catalunya, 
aqucsta n’és un bon exemple. I per liquesta vull referir-me 
-com larnbk ha fet cl 1)ipulat senyor Casanovas- al Reial 
Dccrct-llei número 8, de l’any 83, CIC 30 de nnvcinbrc, disposi- 
ció qiie pretén normalitzar amb caricter global iol el tema de la 
reconversi6 i de la rc industr . i ; i l i t~~~~i~.  I aquí, cn aquest prcccp- 
te biisic, nom& hi ha iina iiiiicíi i cxclusiva rcferbnciiz ii les Co- 
munitats Aulonbmiqucs. Rcalmcnt, acluesta bs una siluacilj 
totalment inaccqitablc perquk, corn saben les senyores i els se- 
nyors Diputats, el nostre Estatut ci’hulonornia, l’ariick 12, 
aparlat primer, número 3, ens diu, inclou entre Ics competen- 
cies exclusives: ((el desenvoluparncrit i cxecucib a Catiilunyii 
dels plans establerts pcr 1’Estat pcr’ a lli rccslructuracib de sec- 
tors industrials. 

Si  examinem aquest Reial l)ccret-llci, cl número 8 del 83, al 
qual rn’aacabo dc referir, veurem que només en I’artidc 30 es fa 

aquesta referkncia. I aquest article parla, precisament, de Ics 
zones d’urgent reindustrialització, la ZUR de les quals parlava 
el Diputat senyor Cigarrán. Pero si vostes llegeixen aquest arti- 
cle veuran que I’hica, la minsa, la mínima participació de la 
Comunitat Autonbmica en el cas que, Catalunya, el Govcrn 
central es dignés declarar-la zona --o algun sector de Catalu- 
nya, algun territori de Catalunya-, zona d’urgcnt reindustria- 
lització, és la següent: hi hauria una comissió gestora en la qual 
hi hauria una representació de la Comunitat Autonomica, en 
aquest cas la nostra, i en quk, a niés n. mks, hi hauria represen- 
hcions dels Ministeris afectats, que per la magnitud s6n prkti- 
camerit tots els Ministeris de I’Estat que tenen incicienciu cn el 
terreny econcimic. I aquesta Comissió estaria presidida pel re- 
presentant del Ministeri d’lndhtria dc Madrid. 1, per altra 
banda, aquestu comissió, segons el Decret-llei aquest, delega 
totes les seves capacitats executives a L m  organisme que csth 
nomcnat també pel mateix Ministeri d’IndÚstria. Vol dir que 
tota l’actuacib necessiria i vital en aquests temes quedaria ex- 
clusivament, i :I efectes prhctics almenys, en mims del poder 
central, amb una evident violació de I’article corresponent que 
hem citat de I’Estatut d’htonomin. 

Per aixo, i tal com ja va dir en la seva darrera puntualització 
final I’Honorablc senyor Conseller cl’lndhstria, cl Consell Exe- 
cutiu, previ I’informe preceptiu també del Dictamen del Con- 
sell Consultiu de Catalunya, va acordar presentar recurs ci’in- 
constitucionalitat, recurs que ja ha estat presentat. I per laut, i1 

través d’aquesta infocmació, desfaig la informació o la mancan- 
ca d’informaci6 que el senyor Casanovas apuntava que tcnia, 

Finalment voldria dir que el fet que es recollís aqucsta 
esmena socialista per a mi equivaldria gairebé a una burla sag- 
nant, pcrquk estil en contradicció amb tol el que hem dit tins 
ara. A mi cm dóna la sensació que és all6 que la meva kvia en 
deia excuses de malalt, pcrquk, realment, és voler tapar una 
mancanqa absoluta i total, un menysprcu de les fiicultals esta- 
luliiries en benefici dc no se sap quin plantejoment. Peryuc 
com ja vam tenir ocasió dc debatre, també amb el senyor 
Cigarrim, en una reuni6 de la Comissi6 cE’IndÚstria i Encrgja, 
realmeni, aquesta normativa de I’Estat sobre ~*econvcIsiÓ i ili- 

dustrialitzaci6 tk i pateix uiis defectes extraordinaris. Defectes 
que es vim veient, amb una mancanGa de tot tipus de politica 
eiicac i fructífera en aquests temes de lluita contra l’atur. i indi- 
cis o petites manifestacions, com per cxemplc ahir el scnyor 
portaveu ctel Govcrn dient que aquest preocupant atur, aquest 
increment de 90.000 aturats durant ei mes dc gener, 6s pura- 
tneiit un terna con-iuntural i .eslacional.., Realment, amb 
aquestes apreciacions no és manera d’enfocar aquesta qiiestib. 

Per tots aquests motius, nosaltres esperem que ei Grup pro- 
posmt de la Moció 110 rcculli de cap manera aquesta proposta 
socialista i nosaltres l i  donarem cl plc suport. 

Moltes grAcjes, senyores i senyors Diptitats; molles grhcies, 
senyor President. 

El Sr. PRESIDENT: ‘Té arn Iri paraulii cl Diputat senyor Ca- 
sanovas per exposar el seu punt de vista sobre l’csnicna 
proposada . b 

El Sr. CASANOVAS: Senyor President, scnyories, be, hem 
sentit el senyor Cigarrim que ens deia que no teníem furGa ni 
podíem proposni* que ics empreses particulars es quedessin o 
se ti’anessin. Evidentment que no, evidentment que no, nos- 
altres no intentarem mai forqar una empresa particular que es 
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quedi o sc’n vagi. Ara k, una cosa és intcntar-ho a basc dc 
forvar-los i I’ultrc? a basc de donar-los uns incentius cxtm 

El yuc demanem nosaltres és que aquests incentius extra no 
hi siguin o hi siguin per :I tots. Una mica, i a part d’aixh, crcicm 
que aquí es vulnera -amb aquests incenths extra- ei nostre 
Estatut, i quc la lcgislacib ens d6na rnancres CIC dcfcnsar el 
nostre Estatut, i 6s per aixb que nosaltrcs, amb L i m i  lbrrna 
legal, intentem defensar el que nosaltres creiem que són els 
nostres drets. 

Estern cl’acord que no s’ha de discriminar ningú, senyor 
Lucchclti i senyor Cigarrim, cstcm cl’acorcl que no s’ha de dis- 
crin-iinar ningir, perb no s’ha de discriminar ni en bcncfici 
d’uns ni en detriment clcls altres. La discriminaei6 es pot pro- 
duir pels dos sentits, bencflciant-nc uns o fent les coses en del- 
riincni dels altres. I cn aquest cas, nosaltres crcicm que cs ciis- 
crimina fbrlamcnt cl~ian es diu que per ti instal-lar en L I ~ S  llocs 
concrets unes indústries cs tindrk el 90% del finanqamcnt que 
costa la inauguració o l’ohertura cl’aquestes incliislrics i un 
inilib dc pcssctcs pcr cada Ifou CIC treball que es crei. Aixb nos- 
altres creiem que és anar conlsa un dret que proclama la Consti- 
tució, que és la unitat de mercat tantes vegades esgrimida. 
Aquí, en iquest cas, la unilnt de mercat quetla desteta, perquk 
es donen uns avantatges, i no uns avantalges petita, uns iivan- 
tatge:; substanciosos il la gcnt que s’insta1.h en un lloc dctcrmi- 
ii;it, en quest  cas cn parlar de Castelló. No 6s conlra la proble- 
mr‘itica CIC Caslelló concretii cluc anem, 110. !-te dit que aixb cal 
solucionar-ho i cal solizcionar-ho entrc tots i h6, i lins i tot hi ha 
q . i i  contesta si ks cluc realment s b n  els Alts Forns CIC Sagunt els 
que cal iiitiair, que no siguin uns altres; d’aixb, en podríem 
parlar 1l;irgament. Vostks saben que hi ha gcnt, cxpcrts i ente- 
SQS cn la qücstió, quc sostenen que no són uclucsts els Alts 
Forns que s’hat-t de tancar. No és en aquest moment solucionar 
aquí la crisi dc Sagunt, el que no ha  de sorlir, perb sí que cns 
brindem: entre tots plcgiits licm de solucionar aqucsta crisi. 
Ara b6, no en detrimcnl deis altres. 1 c s  aquí, 6s apc!.lant a 
aquesta unitat de mercal, és apcl-lant 81s drets que nosaltres 
ienim de ddensar cl que ens pertany a nosaltrcs, que nosdtrcs 
hwiem demanat qiic se’ns votés aquesta Moci6. 

II’altI-a banda, senyor. Cigarriin, li he de dir que la scva 
emena és pcrí‘ectumenl assumihie, no hi ha res a dir. Nos- 
altres, cn u n  altre cas, en un dtrc moment, en una  altni Moci6, 
l’liauricm assumida, per0 aquí veiem cluc el que f i l  6s iirar pilo- 
tes forii, pcrc~uk es tríislliiden unes cases al Conscll Executiu dc 
la Gcnecaii tat, qui real nient aquestes geslions neccssirics o 
s6n uquestcs que nosidtl*es (lemanem en la nostra Moció, o sbn 
uiiii C Q S ~  molt minsa cl que podria fer en  I’kmbit de CiiLalLinya 
per a. noves indústrics. Nosaltres no detnancm per a noves in- 
dústries, quc: aixii 6s un altre tem;i per ii un altrc dia. l k  la im- 
pulsib de les indktr ics ii c w  nostra dinh-e dels mitjans amb 
qub compten o de les atribucions quc tb ei Cotisell Gxeculiu, 
en podem partal; i no hi cstem pas tancats, ;i1 conirari. Una 
cosa srjn les noves indiistrics i l’aitra salvar, fer yiic Ics indhtr i -  
es que ens queden a ciisa nostra acabin per timca- totes. í i s  
aixb ei quc voldríem nosdlrcs. Per tímt, nosaltres no admet- 
rem, no podem admetre en aquesta Moci6 la seva csnwnx I 
passariem a votacih la Moció tal com va ser prcsentada. 

Moltes grhcics, senyorics; rnottcs grkies, senyor Presidcnt, 
El Sr. PRESiDENT: Passem, doncs, 41 vc)lnciO el text de la 

I 

Moció. 

Ecs senyores i els senyors 13ipulals qrrc hi cstiguin d’acortl, 

Les senyores i els senyors Diputats cluc hi estan en contra’? 
Les senyores i els senyors Diputats quc s’alwtenen? 
La Mocili ha estat aproviilda per 53 vots a h v t q  28 en contra 

que es posin drets. 

i 1 abstencib. 

Pregirntes amb resposta oral 

Senyores i senyors Diputats, hem acabat iwi  amb les moci- 
ons i passem a I’últim punt de 1’ordi.e del dia, prcguntcs amb 
resposta oral. 

La primera dc les preguntes de la llista que va ser distribu’icln 
a totes les senyores i els sc~iyors Diputiits ... O</ stwyw- Sufiiru 
C k r r s  demana p w ~ ~ u r l w . ~  Seny or Su biri? 

F,l Sr. SUBTRk I CLAUS (de Iéwb t w i t i t ) :  Senyor. Prcsiclenl, 
voldria indicar a la Mesa i tlcmanar si fos possible posposar 121 

primera pregunta. El TXputat prcguntant, I’hc consul tal i estri 
disposat i1 h- ho. 

El Sr. PRESITSEN‘T: Molt 1x5, alcshnres, ii  la clcinanda dcl 
Consell Executiu ... 13 scnyor Suhiri  parla CII nom. .. 

El Sr, SUHrRh 1 CJAUS: Sí, senyar Presidcnt. 
El Sr. PIIESIDHNT: Molt bk. Posposar per i\ la propera 

&i senyor. i m r / i í ) t f i  s hixm p r  p d u d  
EI Sr. LUCCI IETTI (dl t ksch cstun/): Sernprc he cntks qiic 

cra posposar-la fins que arrib6s cl Consellcr cluc m’lin de con- 
teslar. Quan arribi, jo espero que aquesla prcgun ta  etn sigui 
contestacla, no ii la propcru sessib. 

El Sr. PRES1DlN17: Bé, no hi ha inconvenient, aixb no ne- 
cessita altcracici dc l’ordi*e dcl dia. Si el senyor Diputat esth d’a- 
cord cluc aquesta pregunta vagi al darrerti ..., per6 pot ser’ que 
no passi avui, si el sciiyor Consellcr. no  arriba dins dc I’lioIii 

prcvista. (Remor de veus.) 
El SI-. LUCCH-IETTT: Aleshores jo h r é  constar fa meva pro- 

testa, i csperaré la propera sessib. (Remor d~ veus.) 
El Sr. PRESIDENT: No, 110, cl scnyor Lucchctti clcmanu 

que es posposi fins que arribi cl senyor Conscllcr. Jo m’atindrk 
exactnment a la demanda del senyor Imxhetti. 

sessió, s’cntén. 

Ei Sr. LUC‘CI IETTI: Senyor Presidcni ... 
El Sr. PRESIDENT: O, si no, cl senyor Luccheiti em pol dir: 

El Sr. T~UCCl-lF,l’vi~~: T>oncs mitja hora, exaclc. 
El Sr. PRHSII)ENI“: Mitja hora. (Riutles.) 
Ei Sr, LIJCCHETTl: Em sembla molt bc, scnyor Presiclcrit, 

Molles gricics pel seu suggerirncnt. 
121 SI-. 1’RESII)HNT: Molt bb, doncs aquesta prcgunla passa- 

I$ d’aquí ii mitja liora, inirnecliatarnent que s’mbi la que  es- 
tigui cn cut’s en aquell moment. 

posposi-la mitja hora, per exemple. 

Comencem, doncs, amb la primera dc les prcguntcs rnanlin- 
gudcs, en aquest ciis, pcrquk la segona va ser retiratla de la 
llista: pregunta nl Consell Executiu sobrc la Unió de Cooperati- 
ves i cl pagament dels intercssos cle les cooperativcs de pcimcr 
grau, que formulari el Diputat senyor Ramon Franch, del 



Grup de Centrisles. 
E1 senyor Franch t@ la parada per (z la formiilaci6 ric la 

pregu H ta. 
El Sr. FRANCH: Senyor Prcsidcnt, senyores i scnyors Dipu- 

tats, tenim coneixement de moltes coopcriitivcs que fa un any 
que no reben els interessos de tes aliortacions que tenen a la 
Caixa Rural, j davant cl’aquest esdeveniment crec qrre ks 
obligació pel be de I’;igricLiItLir;-1 perquk tenen les suors tots 
aquests pagesos a les caixes rurals locals, i w u i  hi ha moltes co- 
operatives que passen dificultats econbmiques, f cl yuc és més 
larnenlable es qrie no cobrin els redits aqucslcs cooperativcs. 

Per tot aixb, tenint coneixement que la  Uni6 de Coopcrati- 
ves no csti al corrent clcl pagament ctels interessos que corres- 
ponen ii les aportacions voluntirics k t e s  pcr les cooperatives 
CIC primer’ grau, aquest Diputat Fa la segiicnt pregunta: té con- 
eixement el Consell Executiu ¡, si s’cscau, quines mesures ha 
pres o pensa prericlrc perquk aquestes nnornalics no puguin in- 
cidir favorablement a les cooperatives i retornar aixi a la si- 
tuació ctificil que calia considerar superada‘? 

Ei Sr. PRESIDENT: En nom del Consell Executiu té la pa- 
rau l li l ’11 onorabie senyor Consel l er cte ‘Li3 ha1 l. 

El Sr. CONSELLER DE ‘TREl3ALL (Joan Rigol): Mdtes 
grhcies, senyor President. L’il-lustre Diputat senyor Francli 
em fa Linit pregunta realment delicacla, difícil, entre altres 
raons petque no hi ha en el nostre registre cap cooperativa que 
es digui tal corn la prcgunta escrita rn’arriba, és a dir, la. Unib 
de Cooperatives. Jo cntenc quc vol dir, suposo, la Caixa Rural 
dintre de la Unió Rgrkria. F 10 he dedui’t pcr la dcmfircaci6 
ri’allh on vusti: prové i intuint una nica cl problema que voste 
podria indicai: Aquesta 6s la pritncra dificriliat quc he tiiigut. 

La segona, que ja té molia més substkncia cluc aquesta pura 
iiiciagi~ih de veure sobre que  volia preguntar cl senyor Dipu- 
Fat, c s  de truclar d’ma de les qkst ions complicades que voslk 
concix. Vwtc sap que dintrc del mbn agrari han hagut de SLI- 

portar també el pcs cle L;i crisi econbmica els ninkixos pagesos, 
i que, d’aixb, se n’han resscnlit Ics cstruciures agriirics, les 
estructures firianccrcs del mbn pagcs. Aulornhliearncnt, quk 
ha passat? Quc taní les coopecatjvcs com les caixes rurals eotii 
les seccions cle crkdit hali tingut el reflex d’aquesta crisi econb- 
niica, I que, pcr tant, els diversos Departaments de la Generali- 
tat, en aquest sentit, han intentat estar al costat ci’aqucsta crisi, 
reconduint-la i cercant-li diverses solucions. I algunes d’elles 
s’han fet anit3 el conjunt d’ayuesta Cambra, CC)IZI ds el punt que 
voslk rcflccteix en la seva pregunta, de la Unió Agrhria. 

Jo voldria indicar, perquh HI) qucclessin equivocs en ayues~ 
sentit -i aixbja ho sitben C E S  S C I I ~ Q ~ S  l)iputals-7 que quan es 
parla d’iqmrtacions, tant si s6ti voluntriries com si són obligato- 
rics, des dcl punt de vista cooperatiu, si ho hagu6ssim de cru- 
c h i r  ;i1 vocr-ibulari estrictamcnt liiiaticer, vol dir calital o recur- 
sos propis. Vostks saben cliie cn aquest procés cle rcconducciú 
de iol el cluc bs I’orgmització financera del m6n agrari, hi ha 
intervingut aquest Parlametil, hi ha intcrvingul cl Consell I ~ x c -  
cuiiu, ii trr-lvés tant del Ilcpartament d’Agricultura corn del de 
Treball, en aquell programa PROFOCAR, i hi ha intervingut 
l’csihrq, fonamentalment, del sector, i la intcrvencih del Banc 
d’Espanya. I en aquest sentit voldria indicar-li, al senyor 
Fimch, que quan fa una pregunta en aquesta línia 1x1 d e  saber 
que el que realment decideix si C E S  fons propis, es diguin apor- 
tacions volun tr‘lrics o es diguin aporlacions obligatbrics. ,. , 

vénen determinats en la seva remuneració en funció de la nor- 
mativa que marca ei Banc d’Espanya. I penso que en aquest 
sentit el Ranc d’Espanya estri fent una bona tasca de reconduir 
amb objectivitat, amb ser-enor, les crisis que hi ha dintre de Ics 
divcrses cooperatives i de les diverses entitats financercs que 
hi ha en el món agrari de Catalunya, tambk csth en aquesta 
linia de reconducció positiva. 

Jo voldria demanar al senyor Dipulal que entengués que el 
que I’Administracib catalana sap en aquesta maleria no es cn 
tant és I’AdministraciO catalana que sap i que coneix per .w 
totes aquestes normatives que s’cstan donant, siiih en funcih 
de quelcom que al mateix senyor Diputat l i  passa, i és que estil 
molt a prop dels problemes, molt a prop d’aquestes organitzaci- 
ons, molt a prop d’aquesles institucions, i, f iui t  d’aquesl con- 
tacte, nosaltres anem sabcnt de la tasca del Banc d’Espanya, 
com el Ranc d’Espanya sap de la tasca nostra, en rcconduir 
aquests problemes financers tari irnportnnls quc hi ha  hagut, 
per exemple, R les contrades tarragonines, i on hi hem posat cl 
coll tots plegats, jo penso, en aquest sentit. I, per tanl, quan cs 
tracta de reconduir una crisi, i sobretot una crisi de tipus finan- 
cer en l’imbit general del scctor agrari, cal una extrema piu-  
ctkncia pcr saber que I ’ e s f q  dels Ixigesos, en aquest cas, que 
no rebran probablement la remuncracib cl’uns interessos cluc 
se’ls tiavia dit, l’esforq d’aquestes institucions politic~ucs de Ca- 
t;ilunya, cn ayucst cas concret, que hem ajudat tots plegats a 
enfortir aquesta gran entitat que aglutina el nibn pagks de les 
comarques iarragonines. I I’csfor~ dels maleixos interessats 6s 
el que mir i  rcconduint aquestes diverses crisis que ens van ar- 
14xmt, U ~ H  rere I’altra, fruit precisamcnt de no haver-les sahul 
endegar amb prou ictnps i amb prou conlutidencia, i penso que 
en izquest nioment s’esiA fent amb l’esforq CIC lots plegals. 

Mol tes grricies, senyor Presiclenl, senyorcs i senyors 
13 i  pi^ t a t s. 

El SI.. PKI3IT)ENT: El Diputat preguntanl tk la paraula per 
replicar o reprcguntar. 

El Sr. FRANCH: Senyor President, senyores i senyors DipLt- 
tats, senyor Conseller, estic d’acotd en ccrta manera amb I‘cx- 
plicacih que voste ni’ha donat, i també crec que vostk ha fet un 
gran esforc;, perb jo canvio Ics cartes al mbii pagks. Senyor Con- 
seller, en aquest Partament es va fer un eslbry: per ajtidar ta 
Ilnih de Coopcratives Agrhries, donant-li un aval baricari. 
¿Sap voslk, senyor Conseller, I’espina que tenen els pagesos 
quan v e w n  que a la Unib Cooperaliva Agriria tenen irn gcrcnt 
que cobra 700.000 pessetes cada mes, 11 tnés a més dietes ib 

part? Posi’s voste a1 mOn agrari i calculi i compari aixh. J o ,  cotn 
a pagcs, com a membre d’uiia cooperativa, dic quc 1x1- metts 
milions q ~ i e  es donin, nientre hi hagi un gerent que cobri 
700.000 pessetes, clietcs ii pari, cluc hi hiigi u n  altre gerent que 
cn cobri 500.000, i que s6n de les suors d’aquesis pagesos, niai 
t h r e m  el ctmperativisme il Xirragona enclavant, i tingui-lio 
present, cluc l i  ho vaig dir un altre clin. 1 respecto I’cslbrc; cluc 
Iia fet vostk, perb eis pagesos no entenen de cap miinera, quan 
fcrn un esforq per ajudar una entitat, que hagi de cobrar un sou 
CIC 700.000 pessetes cada mcs, amb la eondicib, amb cinc anys 
de contracte. 

Senyor Conseller, vostk m’ha conlestal bk, i acceplo la seva 
resposta, pcrb corn a pa& puc acceptar aixo perque creiem 
que arecla molt el m6n agrari. 

Res mks. Moltes gracies. 

I 



El SI: PRESIDENT: El sctiyor Conscller té la parc~t11:i. 
El SI.. CONSELLER I l i 5  TR 1 3 A L L :  Moltcs grhcies, senyor 

I’rcsidcnt. ‘I4 com cm venia la pregunta escrita a mi, se’m feia 
d i ficil saber de quina cooperativa cs tractava. Pcrb és que des- 
prés cl’aqucsta intcrvcncib sc m’ha fet difícil lins i tol sabcr 
quin em I’intcres rcal de I’ildustrc Diputiit que m’ha preguillat. 
Si m’haguks dit que pel que estavri intcrcssat cru pel sou  del 
gercni, cvidentment jo li liariria dit: escolti, CQIII a pugks vostb 
h m a  part d’una cooperativa, expliqui aixb lbgicament en ei 
lloc on cs decideixen cls sous dcls gcrcnts clc les coopcrulivcs. 
S~iposo yire no ks al llarlamcnt on aixh es decideix. 

I ,  cti iiquest serií it, jo accepto 1:1 prcocupaci6 cle vostb 1x1- un 
solt, xcepto que aixi, vostb 110 hagi fins i tol  cl’explicar cr de dir 
a l l i  on sigui, lierb, sobt-ctot, scnyor- l ) ip i i ta t ,  v c ~ e  i?s p:igCs, 
~ w i )  vosti: ks  pulitic i ks I)iputal, i en aclucsta Camb1.a cci trncta 
tlcls protilcines clcls politics i dcls I)iliulats, i :i Ics nnserrihlecs 
(li: la IJniO Agriiria dc lZcus cs Iriicta dels prohlcmcs de c;tsii 

seva. Í:s ~ i t i i i  I-ma tminti, cn principil q i i a i i  hi ha un problema, 
qtic la roba brutu cc netcgi allB on s’liagi de iietcjar, sobrclot 
quan es tracla de lemes o personals o ktncs tan delicuts corn cl 
III a tc i x LI i II c t‘, quc cx igci x LI liti exi  I% tna pr cuii: IIC i a.  

Moltes grkics, senyor I’rcsident, senyot+cs i senyors 
LSipuhls. 

El Sr. PRESIDENT: Passem m i  a la segücni de Ics prcguntcs 
qiie tenim :i I’ordre del dia avui, que és la prcgunia nl Consell 
Executiu sobrc I’oli dc rbnorninacih rl’origen Siurana, que for- 
mularh ci Diputat senyor Franch, del Grup de Centristes. 

E1 senyor Franch té la paraula per a la íortmuiació de la seva 
prcg u nia. 

í:l Sr. FRANCI1: Senyor President, scnyorcs i senyors Dipu- 
tats, crec qire ayucstes preguntes com a polítics molts n o  eis 
doiien la iinportlmcia que tenen, pcro jo, corn ii politic i corn :i 
agricultor, és el meu deure defensar aquests punts de visla. 

I-lavent tingut noticies i raons concertacles i proves, avui 
aquí en aquest Parlament fiiig la pregunta sobre la denominació 
cl’oli d’oliva clcl Siurana. Només pel fet i l m b é  per ratiticiir 
I’esfory: que ha fet la Cicncralitat cn promoure les denominaci- 
ons cl’origen, tant se val d’di corn de vi, aqiiesl esforq que 1icm 
fet ii Catalunya pcI aquestes denominacions, a través de la Ge- 
neralitat; pcrb he vist i he constatai que hi i in frau en la deno- 
minacih cl’oli cl’origen del Siurana. 

Per tol aixo, fitig la pregunta itl Conscller cI’Agric~ilh~ra, Ka- 
rnaderia i Pesca. Tenint concixcinerll aquest Diputat que hi ha 
hagut rnbs venda de prodticcib d’oli cle derioniinacib cl’origen 
dei Siurana, i considerant que a iravés de l’csmeniada actuació 
ataca els pagesos, qw hi ha írclu, aqucst Diputat forinula la se- 
gücnt pregunta: té concixcmcnt cl’ayuest fet la Conselleria 
d’Agricultura? I ,  si d té, corn pensa actuar respecte a aixb? 

Res mcs. 
FI Sr. PKT~StDEN’I’: l’n nuni clcl Conscll Hxccutiu, per rc- 

spondre la pregunta tk la pilfilulii 1’1 Ionorable senyor Cot~sclI~r  
d’Agricu I tu ra, ILt  macier i :i i I’csca I 

El Sr. CONSI-’,LI,t;,R II’hGRiC17LTUKA, I<AM.ADERIA I 
PIISCA (Aguslí Carol): Scnyor I’resiclenl, senyores i senyers 
iliputats, la resposta, scnyor I-;ranch, va lligada amb cls i t r  [ur- 

mes yuc conmiament té cl nostre I.)epar‘tarncnt sobrc produc- 
ció en lu zonii cl’aclucsta denominacih cl’origen i vcncl;i d’ii- 
yucsta z~ni i  dc dcnominacib d’origen. 

Segons els infortncs que ctmstcn cn aqiiest Lkpartament, 
coníjrrnats, a m h ,  pcr les mntcixcs previsions de collita quc 
previament havia fet la scccib d’indústrin, tant del riostre De- 
llartainciit com, en aquest cas concret, del Minisicri d’hgt’icul- 
tim, ja  que tenen interveiicii) en Ics denominacions d’arigen, 
és ct’1.914.000 quilos cn cl tcmps a club voste es ref‘crcix. l:I 
vol~iiii cl’oli comcrciditzut sota el imn de clcnotiiinacicj d’o- 

amb destiniici0 al rncrcut interior, en enviisos cl’un litre i de 
cinc litres, i 14.473 quilos CH cnvwos cl’uii i citw lilrcs CII cl 
increat cxtcrior, pl-ecisameiil 11 l lstats F Jnits i proii~ogud;i 
- potcnci~ida, no ~ii~omogirrln, pwi) sí Iwtenciada-. pcr la mu- 
Ic i xa ( 7( )  11 scl l el. i 11. 

I ,a rcsta dc la pi-od~rccih CIC Iii zonii s’ha vcnui i i  I’ei~grAs, 
SCIISC estnl’ emp;lr~ucla --scnsc eslar em]lacada- pel Consell 
I<egul~lor de 13enominaci6 cl’Origcii Si Liratxi. ks i1 dir, hi Ixi 

dos aspeotcs H difcrcnciat-, que sbn molt importants. Nom& es 
i-econeix corn ii denominaciij cl’origen r-lq~iclha q ~ i c  vc cmparadu 
pcr cci-ti licxi6 i envasacla en cnviims CI’LIII ii cinc I i t rcs. íis Ll i -  
íicil cluc cs pugui produir, ~ O I I C S ,  un possible frau cn olis d’a- 
questa clcno tiiinacib d’origen ja cluc, junlatncnt arn b la cleno- 
ininacib d’origen 13orges 13lanques, shri considerats com rlc 
citialitat superior, i ,  per tant, dif’icilmenl suhsliru’iblcs pet‘ 
d’al tres. 

IJn dcls nostres objectius v1-i &ser precisaiment la crcaci6, al 
mes de maig, del Consell de Ilcnomi tiacii) ct’Origen Siurana 
-vostk concix perfcctamenl bé, senyor Diptrtat, que en la 
constitwih d’aquests consells hi entren tots els inleressals en 
cl m6n cle l’oli? CII la denominació cl’origen, clcs dei mks pctit 
productor a la mds gran cooperativa. 

Senyor President, senyor Diputat. 
El Sr. PRES 1L)ENT: El senyor 13i 1x1 Lat 16 la paraula per rep1 i- 

car o repreguntar. 
El Sr, FRANC1-I: Senyor Presidcnt, senyores i senyors Dipu- 

tats. Senyor Conscllcr cl’Agricultura, em lamento que li hagin 
donat dades que no són les scals, i aquí sí que ningii no cm pot 
fer veure cl blanc per negre. 

Scnyor Conseller, les cooperatives, i’any 83, quc han lliurat 
oli cl’en Siurana sbn: la Cooperativa de Cas~cllvcll, 20.000 
quilos; li1 Cooperativa de Montbrió, 5.000 quilos; la Coopcrali- 
va Agrícola d’Ulkiemolins, 30.000 quilos; la Cooperativa Agri- 
cola de Cabassers, 10.000 quilos; la Cooperativa Agrícola d’A1- 
moster, 10.000 quilos; la Cooperativa Agrícola de Mont-roig, 
25.000 quilos; la Cooperiitiva Agrícola de Falsct, 7.000 cluilos; 
la Cooperativa Agrícola de Vinyols, 10.000 quilos; la Coopera- 
tiva Agrícola de liiudoins, 30; la de Pratdip, 10; la de Jtiudc- 
cols, 30; la de Borges del Camp, 10; la de Vilanova cl’Escornal- 
bou, 10; la cic Palma d’Ebre, 100; la de Tivissa, 30; i la Torrc 
de l’Espmyoí7 40. Total, són 635.000 quilos. 

Senyor Conscller, hi ha trcs cooperatives cluc 110 han lliurat 
oli a la IJniÓ Cooperativn Agriria, que sbn la Coopcrntivu Agrí- 
cola de Riudecanyes, la de Maspujols i la cle Vila-seca, que 
sumcn 70.000, i ,  R mks, 400.000 quilos, que eren uns estocs 
que van i que vénen. 

Senyor Conseller, la UnIb Cooperativa Agrhria diu cluc ha 
exportat 2.000.001) d’oli de Siurana; per tant, si en utla assem- 

rigei1 CIC S~IJIYI~ILI 11 li1 C i i t ~ ~ l > n i I y a  82-83 IXI csttit CIC 26,7)3 1 (luilos 

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



5 3 3 3  
_I__- 

DIARI DE SESSIONS / P-NÚin. 162 / SESSI6 PLENARIA Núm. 81.4 / 23 febrer 1984 
- . - . -- - -.. .- -~ _- .- 

blca es diu que n’han exportat 2.000,000, i nomes se n’han lkl 
635.000 q~~ilos, més 400, sumi, i veura que ayuesles xifres són 
irreals, i cl que no podem acceptar és que s’envasi oli que HO 

sigui cle Siurana en nom de Siuranu, i pel bé de I’agrieultura, i 
pel bk cfe Chtuiunya i amb I’esforC que fa la Consel lesia d’Agri- 
cultura --tant se val en vi com en oli-, no podem pcrrnelrc 
que una cooperativa de segon grali ernbotclli oli que no sigui 
de Catalunya amb clcnominacih de Cíttaliinyu. 

Senyor Conseller, se que vostc lrchalln moll, pero en aquest 
cas cstic completament clisgusiat pcrque tcs cladcs que l i  Iian 
donat sbn falses, i el rncu ctsurc 6s defensar les de tiomiiiacions, 
siguin les quc siguin. 

I ,  pcr lot aixb i pel bé cle les cooperalivcs, vtill que prengui 
mesures i yuc siguin inks adienh. 

Kcs mds, senyor Conseller. Moltes gn-iicics, scnyorcs i sciiy- 
ors IXpt1latu. 

111 Si-. P K I 3 I  DENT: I:I-Iono~d~l~ senyor Cotiscller. ci’Agt-i- 
C L I I ~ L I I Y ~  pot iiitervetiir novament si ho desitja. 

131 Sr. C0NSI:LLER D’AGKIC:UL.TURA2, RAMAi)ERIA I 
PI3CA (do lilsch mtuni): lles dc I’cscb niateix. iridiscutible- 
imcni, les dades cle la Unió hgriiria no shn les que nosaltres 
fem dignes cl’estudi; nosaltrcs tenim altres fons cl’informaei6. 
Perb jo vull rcmrcar - l i ,  al senycir Diputat, que tingiii en 
compte que es pot cxportar oli de Siurana sense la ccrtificacib 
de clenoininació d’origen -ho torno a repetir-; si 110 hi ha 
aqucsta certiíicacib, no pot ésser reconegut corn ti oli de 
Si uix na. 

Voste sap que ja hi ha una vella tradició d’exportxicj ci’a- 
yuests olis de qualitat per millorar fins i tot els olis que no s6n 
d’Espanya, els olis iialians, i aixb es líi a doll, aixo es fa a I’en- 
gros, i no té la t d  certificacib. Aquesta és la realitat. 

EI SI: PIIESEDENT: Passem iica ii la segiicnl de les preguntes 
d’avui, la que formulari al Consell Executiu el Diputat senyor 
Llufs Garcia, del Grup Socialista, sobre 1’Hospital de Sani Ber- 
nabé, de 1Eerga. El scnyor Garcia Siti. té lii paraula. 

~i SI-. GARCÍA: Senyor Presicient, senyores i senyors 13ipu- 
tats, formularé dc manera breu la preguntii al senyor Conseller 
de Sanitat i Seguretat Social perquk, bbviament, ja ha estat pu- 
blicada en el H i j i l k i i  del Parlament, i el motiu cl’aqticsta pre- 
gunta és la preocupació que aquest Diputat té pel funciona- 
ment de I’Hospitul de Sant Ikrnabe, de Berga. Funcionament 
que, al llarg dels irltims mesos, ha produ’it, no solament una 
baixa important en I’ocupaci6 de llits, sinb u11 conjunt d’ac- 
tuacions que han portat a uns problemes --crec que s h  proble- 
mes greus- d’entesíi entre la Junta de l’hospital i el personal 
que fa cl servei 21 I’hospitd. 1-Ii ha hagut acomiadaments de per- 
sonal mbdic, hi ha hagut marxa de personal al servei de l’hospi- 
tal, s’han produ’it problemes dc relficions entre cl mateix 
cornit& cl’empresa i la junta de I’hospital, i tot aixh ha portal 
-des del mcu punt de vista- :i una situació en la qual la pobla- 
ci6 de Ikrgii scgiisamcnt ha produil --o tk- una manca dc 
coní ianp real en cls serveis del niateix hospital. 

Si a aixo s’afcgcix el fct de diverses actuacions, en les quals 
manca, pcr la junta cle I’hospital, el  pagament en relació amb la 

propia Seguretat Social de diverses ywotcs -la yirola de 1;i mi- 
teixa empresa en relació amb la Scgurctat Social, hi ha ui1 &fi- 
cit importan t en relaci6 amb I’Administracib cl’l lisenda, 
ctcetcrit-, ens adonem de quins són els problemes que avui 
esta travessnnt aquest hospitul. 

Aquesta és  Ia motivació de la pregunta: saber, aquest JIipLi- 
tai, si cI scnyor Conseller coneix aquesta situaci6, i ,  si la 
coneix, donal que és obvi que cl Coiiseller de Sanitat i Scgure- 
la[ Social li: compethies  des del punt dc vista de la mateixa 
concertaeib i acreditacii, d’aquest hospital, qui: pensa fer per 
clonar-hi SQIUC~O, percluk aquests probletnes se sot ticionin, 
perqui: aquests problemes no es lornin II repctir? 

Aques~1-l 6s la ~ircocupació, i cspero que Iu resposta sigui en  
uqucsta iinia: conkixer quins sbn els problcimcs i cloniir- hi stdu- 
cioiis, ii electes que 110 es tornin a repctir; 

Ciriicies, scnyor T’residenl; gticics scnyores i scnyors 
DiputaIs. 

111 Sr. PI< i 3 I I X N T :  1 3  ionorablc senyor Crmsellcr C I C  Sani- 
tat i Scgwctat Social té la paraula per. a ia resposta. 

El Sr. CONSl+;LLER DE SANITAT I SEtiURlTAT 
SOCi AI, (Josep I.,aporte) : Senyor t’resicicni, senyores i seny- 
ors Diputats, indt breument tumbc, jo contestaré la prcgunla 
que m’acaba de formular l’ll=lmrc Diputa1 senyor Garcia. 

En primer lloc -el senyor Garcia em sembla que ja ho ha 
dit, perb volclsi:i que quedes ben clar als ulls CIC la Cambra, i i ls  

ulls del i’arhrncnt-, que aqucst és Lin hospital tnunicipal, 
aquest no és ~ i n  hospital que depengui dircclament clel J)epar- 
tament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalilat. 

Per tant, de fct, els únics tractes quc nosallres tenim amb 
aquest hospital és a través -com molt bé ha dit el senyor 
Garcia- d’un eventual concert que hi tenim actualment, i que 
podem renovar o HO, com amb tots els altres hospilals, segons 
1 es ci rcu ms t Anc ics. 

Evidentment, jo comprenc que el senyor Gmía  esiigui pre- 
ocupat pel funcionarnen t d’aquest hospital, at& cluc hi ha 
hagut problemes, i n’cxisteixen, encara, de problemes. Jo 
m’atreveixo a dir, per les inforinacions que tinc -i un cop fels 
els aclariments previs, que cls principals problemes amb que 
s’enfronte aquest hospital municipal, corn tants d’altres hospi- 
tals que hi ha per tot Catalunya, s6n cls dc tipus econbmic o li- 
nancer. Aqucst hospitaI té uns deutes molt grans; va ser con- 
stru’it sobre li-\ base d’uns crkdiis; aquests crkdils -que no han 
est ai salis f‘c t s - comporten unes cirregues fi n;r nceres nio I 1 
greus, i aExb es el que cn podríem dir I< la creu<< cl’aquesl hospi- 
tal. <<Creu>> que nosaltres, des del Departament de Sanitat i 
Seguretat Social, nomes podem ajudar a suportar lilis a cert 
punt, pcrqub, bbviament, nosaltres hem fet una skrie de con- 
certs amb I’hospitai, i crec que els hem millorat substancial- 
ment i esteni actualiment amb un concert dc pressupost, per& 
com és obvi, aquests concerts no poden inclourc Ics ckrregues 
financeres; aqucsts concerts atenen exclusivament la despesa 
que cornporta I’assistencia sanithriu --al MCU cntendre, 
correcta- que cs dbna cn aqucst hospital. 

Per tant, és cert: hi ha un problcma greu dc fons, problema 
que no és al nostre abast dc resoldre. Chospital de Berga ha de- 
manant, atcnint-sc a convocatories públiques, ser ajudat per la 
General itai. En principi cl Consel I Hxecu t iu va acordrir de 
conccdir-li un aval, sempre qirc -nnntmJment- I’eniitat co- 
rnplei xi toles Ics condicions quc cs requereixen perquk sigui 
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digne, pcrqub se l i  pugui fer confinnCa d’aquest mio 
EI q ~ i e  ii ni¡ mes rn’inieiwsii --coiii molt bd comprcridrh 

1’ll.lustrc Diputat scnyor Garcia- és el tema del bon o mal 
f‘Liucionamcnt cle l’hospital, en  limt que equipament sanitari, 
cluc nosaltres julgcm absolutament imprescindible en aquella 
comarca. 

Tinc entks que hi ha hagut evidentment tofa una skrie de 
probletnes, I I i  ha hagut problemes amb el personal, hi ha 
hngut un ncomiad;imeiit -segons tinc cntes- cl’unn persona, 
hi ha hagut L ~ I I  canvi de gcrcnt. Araq aixb ho dic així, passnnt, 
senyor Chrcia, perquk bbviament aixb no sbr~ problemes 
mcus. Jo no em puc posar en cts pr*oblcmes que hi hagi dintre 
d’un hospital municipcd, sigui CIC I3crga, sigui de Barceiona, 
sigui de Reus, sigui dc C-hlella. ”hi ha a lots aquests, a lots els 
hospitals cluc són prbpianient niunicipals n’hi ha, dc proble- 
mes, més o menys d’aqtiest tipus, pe16 aixo no són problemes 
que a nosaltres cns incumbeixin d’utia tnanera absolutament 
directa. En podcn incumbir qiian les conseqitkncies que tin- 
guin comportin deteriorament del funcionanient dc I’hospital. 

Li puc clir, d’altra banda, per tranquitlitm lli justa preocupa- 
cih clcl Diputat, que tinc mites, ercctivarnent, pec les inevcs 
darreres notícies - perque, evidcntrnent, arran cl’ayuesta pre- 
gunta i cl’una idtm que s’ha formulat en el mateix sentit, he 
13 I-OCLH’;I t i11 fo rmR r- me - q tie cfcct i vi-lment hwi a baixat nio 1 t 
l’ocupacib d’oquest hospital. Aixb vil succci t’ 1’21 dos o trcs 
mesos, perb en els moments actuals les meves dades asscgurcn 
que I’ocupació dc I’hospitd 6s plena. 13s parla d’una ocupucib 
prricticament del I OO[’/r), i em diuen que els probteincs laborals 
- i m  ho garmteixo, perh m’ho \xin dit- esiai1 niés o m n y s  
superats, i que, pet’ tanl,  l’hospital fimiona tié i II plena 
rlcdicacib. 

Jo iiomés, per acabar, vull dir- l i  ducs coses, scnyor Gmia. 
111 primer lloc, que nosaltr‘cs -com suposo que ha tingut 
ociisió de veure, i, si no, ho vcurh quan ho f’uliegi- cntenetm, 
ja ho hc dit abans, ct i  el dcsplcgaiiicnt dcl M ~ X E  Sanitari del 
1983, que en aquella zona hi cal un hospital cle primer nivell, 
nrnpliable potser 1-1 2R cl dia de ciem& segons I’evolució -el 
Mapa estil previst amb una psojeccib de deu anys, corn sap ei 
senyor Garcíii, i que tiosaltres entenem que l’hospital ha de scr 
aqucsl. 1,  d’altra banda, que nosaltres, cvidentmcnt, cstem en 
concert atnh aquest hospital, i ,  per tant, és sotmks A revisions 
peribclicl~ics per tal de ninntenir, o no, la sevit acredilacib. 
AqLiesla nova revisi6 ES filrh uvisit, abans de renovar o no -bé, 
jo ho espero i clcsitjo qLie si- el nou concert, 1, cn fi, j o  espcro 
que wnk uqueslcs dades, quc sbri iotes les qiic hem pogut re- 
collir dintre de E’91.ea de la iiicva prbpia incurnbkncia, el senyor 
Garcia es donarh per satisfet amb aquesta resposta. 

Molles gricies, senyor President; mol (es gricies, senyores i 
scnyol-s iliputals. 

1-3 Sr. PRESlI31:NT: El I l i puh t  preguntant ti: la paraula per 
rcprcguntar o rcpl ~ C H I - ,  

E1 Sr. (+Al<Cí A: 13es CIC I’esch, senyor Prcsiclcnt. Efectiva- 
ment, ];i resposta del senyor Conseller CIII salisfi des del punl 
c~e vista tlc~ coneixement dels t‘cts. i& 1-1 dit., veig que ci senyor 
Conscllcr ha cstal inlbmat cluc iuquesl Hospital de Sant I4cnxi- 
bk esta travessant protilemes des &l liunt de vista financer, 
des dei punt de vista de fwicionarnenl, problemes des del punt 
de vista de relaci6 adjunta, personal m&dic al servei del mateix 
hospital. Aixb ha estal el motiu de la m e v ~  pt’cocupacib. Jo 

cstic convcnpil que si el senyar Conseller, amb les competim- 
cies quc ié ii I R  ni8 en aquest moment, des del punt clc vista de 
concertació i acreditr-lcib, ti: suíicient capacitai per inlluir de 
forma directa en qub aquest liospi tal, cs normalitzi dcs clcl 
punt de vista de relacions laborals, des del punt de vista de si- 
tuaci0 financera. Pcsquk si na 6s iiixí, aquest problema d’ocu- 
paci6 de llits, que segurament -com diu el senyor Conseller- 
s’ha pogut solucionar, tornari a caure cn els mateixos dcfcctcs. 

Per aixb, com que el senyor Conseller li: la capcital per 
donar l’acreclit:ició, propera ucreditaci6 II aquest hospital, 
abans d’arriscar-se en ~inii operncib cl’aquest tipus tan impor- 
tant, malgrat 121 seva importincia, segurament seria bo que cl 
senyor Conseller fes Ics gestions oportuncs il efectes quc es 
pugui solucionar el probleina que esti  plankjal i 110 resolt, qiic 
&s ei problcma dc rclncions cntrc el personal mhdic, personal 
dc I’hospital, i la mateixa junta de I’hospilal, 

Aquesta k s  la iiieva preocupacib, que cspcro que sigui unit 
preocupacib comuna també del senyor Conscllcr. 

El Sr. PRESIDENT: El senyor Conseller té la paraula. 
El Sr. CONSELLER DE SANITAT 1 SEC;UKB*I‘K.” 

SOCIAL: GrBcics, senyor Presidcn t, molt breu mcn t. Lvi - 
dcntment, jo fiit-6 allb que estigui a la meva mi, senyor Garcia. 

Li vull dir que hi ha coses que no  sk si realment shn cle Ea 
meva competencia. ks a clir, jo puc fer els possibles per alleugc- 
rir les cirregues de l’hospital, per facililar la seva gesli6 
eeonbmico-~inancera, perb, bbviamcnt, aixb té ut1 límit. Nus- 
altres 110 sum un sac sense fons per poder ajudar els hospi~als 
del tipus que siguin, 

D’tallre cantb, el lema dc les relacions labotxls, que a ini ctii 
diuen cluc ei1 aquest moment csti r*csoIt, no crec qiie rn’incum- 
k i x i  i~irectiiment. dbviamcnt, a mi, CI cluc sí cluc m’incuni- 
beix -coincideixo totalment en aixb amb el senyor Garciri- 
és el bon íitncionamenl d’aquest hospital, Jo l i  garun teixo, 
com he dit abans u1 scnyor Ciarcia, quc, a l  scii i~ioiiienl, cs fi11.1‘1 

la inspeccii, aclequacta pet’ veurc si se l i  pot o no SCIIOV~I’  l’acrc- 
ditacib. 1 dcshjo í‘erventmeni que la rcsposta sigui afirmativa. 

El Sr. PRESIDENT: Passem iira a la primera cic les prcguntcs 
de la llista que s’tian de formular avui, que havia estat pospos;-l- 
daniilj# cl 1 10ra. 

Per tbrmular la Imgunla -és h pregunta u1 Consell Execu- 
tiu sobrc les organitzacions de consurniclors i LISLIN~Y, que Iiw- 
mular8 el scnyor Anloni Lucchctti, del G I * u ~  parlamentari del 
Partit Socialista Unificat -, el senyor Luechetli te la paraula. 

li1 Sr. I,CJCC:I-IE‘íTI: Mol tes gricies, senyol- [’resicleut. I ;at-k 
un prbleg UHII niica I l ~ g  per donar temps a l  Consellcr quc entri. 
E3é, aquesta és una  pregunta cn quk jo haig de confessar yuc 

jugo amb avantatgc, diguem-ne; 6s una pregunta que cns vani 
repartir ei Diputat senyor Cigacrin i jo, i ell ln vii fcr pcr’ escrit i 
jo la vaig Ter oral, i llavors jo ja tinc la contesta per escrit de ln 
prcgunia, i per trmt j a  sé quk ni’han de d i r  i ,  per h n l ,  ja s6 cluk 
els Iiaig de dir jo al que cm diguin, Aquesta argÚcia par1arneiii.A- 
ria, cm gerdonmn, jo crec quc ajuda; ajuda pet’yuk, d’alguna 
manera, podem aprofundir aqucst tenia, i ,  sobretot, a tmvks 
d’aqucsta intervencib arriba tambi: aquí, d’alguna manera, la 
veu rl’unn important orgnnitzaeió de consumiclors. 

... 
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DIARI DESESSIONS / P-Núm. 162 I SESSI6PLENARIANÚm, 81.4 / 23fehrer 1984 5335 

En aixb de la defensa del consumidor i I’usuari, en teoria, 
tothom I l i  esth d’acord; a nivell dc declaracions dc principis jo 
estic scgur que a tots els programes de tots els partits polílics 
g iie estem q u i  - programcs passats, presents i futurs - tots 
parlem d’aixb; una altra cosa 6s q u e  fer per passar de la declara- 
cib de principis a instrumentar una politica concreta; sobretot, 
iina iniciativa institucional concreta. 

Jo,  en aquest tcma, no hi entraré tant. Sí yuc entraré en un 
terna quc també estli a tots eis nostrcs programes, que ka cl ne- 
cessari suport a les autoorganitzacions de consumidors, orga- 
nitzacions cle consumidors cluc a tot el món tenen -a tol el 
mhn- ajuda oficial, diguem-ne; ienen unes subvencions 
percluc es reconeix la seva utilitat d’intercs piiblic. A Catalu- 
nya, I’organiimció més important -jo rn’aireviria r? dir més 
bcn implantída- en  aquest tema és l’Organitzaci6 de Consu- 
midors i Usuaris de Catalunya, I’OCUC, que t@ una relxih 
m b  la Conselleria, ha tingut ciwrant molts anys una relació 
Iambe amb els pressupostos generals CIC I’Estat i ha rebut 
SLI bvencians. 

Aquest darrer temps, per un decret de traspassos que VR 
sortir al IXtitlld QJcjui & IEstat del 30 d’octubre de I’any 
passíít, Ics cliicstions relacionades a m h  el consum estan ja lotcs 
transferides a la Cieneralitai, i I’Organització de Calisuimidors, 
d’algunri manera, es troba avui amb dificultats -1n0 sk si dir  
ddicimals- addicionals a les que tenia quan la rctaci6 la tenia 
amb Madrid. i pensem qcic aquest és un terna quc caldria, 
cntrc tots, aclarir, perquk avui cs troben quc L i m i  partida de 14 
milions i cscaig que hi havia dcstiriada cn els pressupostos gc- 
ncrals CIC 1’Estat I ’my  1983 per a Ics organitzacions de consumi- 
dors, doncs, nn s’han repartit en la scvii totalitat; queden prop 
de tres milions, encara, pcr adjudicm-, i, encurn, ciels que estan 
promesos, adjudicats, de fet, aqiicsta organitzaci6 de la qual jo 
;Ira parlo en coricret, yuc: ks aquella de q u e  tinc informacib, 
només n’ha rebut un sol milió. 

Aquí hi ha un clesl‘asamcnt, segurament, cnlre el rmmcni 
en quk s’adjudiai la suspcnsih tiris al moment en club es fa cfec- 
tivn, cluc nhliga ;qucsLes orgrini tzacions ii clcmanar crkiits-pont 
a la bunca; cn definiliva, a fcr servis part d’iiyuesta subvenci6 
pcr Ixigar intercssos a In banca privada, la qual COM ii nosaltrcs 
ens senibla una barbaritat tan gran que hauríem de mirar, 
entre loh, cl’obviar-hi. 

i& per aixo que nosaltres vani fer aquesta interpci.iació, que 
dcimníi quins sOn els criteris i ,  sobretot, quin 6s l’estat de ca- 
mpliment dc les partides dcl pressupost dc la Gcneralital i dc 
Ics part i des 1 rander ides , re I ac i o nades u rn b 1 es o rga n i1 mi on s 
cl’usunris i consumidors. 

IJ1 Sr. 1% l3SI DENT: Wionorl-lble senyor Conseller de 
Comerc; i Turisme lé la paraula pcr ;i la rcsposla. 

F,l Sc CONSELLEK DE COM ERC 1 ‘I‘TJRISME (Francesc 
Sanuy) : Senyor President, scnyores i senyors Iliputats, CII 

primer lloc clcmanar de la inclulgkncia de la I’residkncia i de la 
cornprerisib clc I’I1hstre iifputiii senyor Lircchctti la disculpa 
per la meva larnenlable, censurable i involuntiria incompa- 
reixenva a l’hora pccvistn. 

1, cn segon lloc, dir al senyor Diputat que en té un altre, cl’a- 
vantatge, 8 més d’havcr estat precedit pel Diputat senyor 
Cigarrim, i és que, a tnks, em troba sense veu. I ,  alnicnys, i l i xo ,  

fiquesta vcu llastimera, potser cm salvari dc la scva rkplica 
desprhs. 

Bé, en primer lloc, es cert, senyor Diputat. Tots coincidim 
en la conveniencia de potenciar, cle reforqar i de donar dinamis- 
MC a les organitzacions de consumidors i d’usuaris, perque no 
hi ha cap politica de defensa del consumidor que sigui possible 
sense l’existkncia d’entitals autenticament representatives i 
tkcnicamcnt preparades per dur a terme aquesta tasca. 

U&. fis per aixb que en I’excrcici 83 el Departament de 
Cornerq i Turisme va utilitzar la prhrroga pressupostiria pcr 
poder canalitzar els ajuts cap ii aquestes entitats, i molt destaca- 
darnent -també coincideixo amb vostk- 1’OCUC ks la mcs 
important de les organitzacions de c ~ n s u m k i o r ~ ,  la més repre- 
sentativa, no solament cl Catalunya, sinó al conjunt CIC 1’Estat. 

6s en cl Decrel 49/83, publicat cn el DOUdcl4 de marr;, que 
s’cstahlcixen els criteris de clistribucih i els terminis en que 
s’hauri de fer aquesta assignacjb de recursos. I, per lant, en 
complir-se el termini d’un mes el 5 d’abril, es comunica ja 
quins seran els criteris de repartiment i quines sbn Ics entitats 
que queden excloses en virtut d’aqucsts critcris: per exemple, 
la UNAE, la Fundacib Calitax i, en una primera tongada, 
també la Federacib clc Cooperatives de Consumidors. Bé, en 
virtut d’aqucsta primera assignacib, es rcconeixen per a 
I’OCUC 4 milions cle pessetes sobre un total de 6, cluc era el 
8O0h disponible dcl que podíem, en uyucll moment, Ter servjr. 

Hi ha uns retards en la concessió dels ajuts que shn inevita- 
bles en virlut de I’aplicacib dels pressupostos, i ho de tenir en 
compte que els pressupostos no van ser aprovats fins e1 mes 
d’agost; de manera que, entre el total yuc ai final aquest P;tria- 
ment va aprovar, de 8.755.000 pessetes, i els 6 milions anteri- 
oriiient acljudicals, es va poder, llavors, aquesta (li rerelicia, acl- 
judicar ;i la. Fccleracih de Cooperativcs de Consumidors, en 
virtut que havicn modificat els seus propis cstaluts per ajustar- 
se als criteris que s’havien establert. 

13é, val dir que les rcselucions, concretament de I’OCUC, 
sbn signades el dia 3 de maig, j que ei ({faig constarr) de la ni- 
recció General es fa el dia 18 de juliol, no pas per commemorar 
cap efemeridc, sinó pel seguinien t d’nquesta tramitacib. I%? 
aquí sorgeix un primer problema. Aquesles entitats, seria cl 
clcsig de tots que tinguessin uns afiliats i uns ingressns que els 
Ilerrnetessin dc sobrcviurc sense ortopedia ni massa ajut, pcrB 
el cert es cluc nomk cl íinanqameni o la subvenció :I les activi- 
lats que rcalitxn, i que es consideren d’intcrks públic, no cibnri 
per niaritenir ni els lloguers, ni els locals, ni  les despeses cle 
funcionament. I ,  per tant, aixo ha estat així sempre, íins mi. 
L’existencia d’aqucsies entitats ha estat no niassa sblicla, i rela- 
livanien t preciria. 

Bk, en el rnonienl en quk cal subvencionar una activitat rea- 
litzada, hs evident que hi hil d’hwcr un mccauisme consistcnt 
a realitzar primer aquesta actuacib i Liustificar, a continuaci6, 
les despeses. Nlziuralmeni, amti uiis pt*essuposios apr’ovats l’a- 
gost i unes actuacions que Ics entitats no gosen de posar en 
marxa scnse saber si tindran la contrapartida d’un ahjut per al fi- 
nanqamcnt, jo ~ C C Q ~ C C  que aixo produeix uns cfcctcs relativa- 
ment puralitzants, pcro no pijs nous, sinb al contrari, quc, si de 
as ,  cls ajuts han estat superiors als que s’hiwicn rcbut m b  an- 
lerioritat i la flexibilitat dels criteris ha c s h  més gran. 

I aixo cs posa molt clarament dc manifest quan, en virtut del 
Keial Decret 2575/83, del Builleii Qjiiciol de IF,itut, cl 2 cl’octu- 
hrc se’ns fa transfcrbncia dels rccursos que anteriorment distri- 
buia I’instilul Nacional del Consum. M, aixh j;i és una xifra 



mes considcnhle; ja  cstcin parlant dc 1 2.020.000 pessctes, i 
altra vegada es totmi a denioslrar cluc coincidim en els criteris. 
Il’aquesla xifra total, 9,600.000 pessetes van tlcstiniides II 
I’OCUC, i s’obscrva un primcr rei CIC flexibiliixaeió: 2.650.000 
pcssctes deslinades R I’OCUC serveixen per cobrir el dkf’icit 

Ja no bs únicament cl finanGament d’unes actuacions que cs 
imposen i ,  a conlinuncib, reben un ajut, sinó cluc 6s aiut a la 
si tnplc cxislenciu i supervivknciw CIC I’cnti tat. Na turd meni, 
aixb també té u n  rcxluisit de clctmostrar que la despesa li t i  estat 
cfectuaclu, clicaril lluc sigui en forma CIC clbficit dcsprcs cle 
cobrir siniples despeses de funcionament. 

Bé, rialuriit ment, una altra vegad;i cl calenclari juga coiit rii 
nasiiltrcs; els in tci*cssos de I’OCUC són cls dels cutisurniclors 
dc Cataluiiya i ,  per tant, sbri cls d’aqucsta Chmtxa, tumhé. En 
un traspiis dcl 2 rl’octubrc 6s cvident que no cs pot comenqar iz 
parlnc de dincrs fins el novembre, per ;i actuacions quc han ric 
ier aquestes eiililais en el mes que els yucda de l’uny 83. 

Malgrat aixo, .jo m’atreviria ii dir que, tant cn la comissi6 que 
scguint aquests critcris fa la tlistrihucih com a nivell de la Ili- 
recció Cicneral, s’lizz donat mostra de mol la flcxi bililat, d’una 
graai voluntat cl ’ai ud B r. 

1 li dir6 L m a  cosa, scnyor Diputat. 6 s  ccrtc?ment hnientablc 
que aqucstcs associacions hagin hagut de rcci>rrcr al crcdit- 
pont i al finanGamcnl cic la banca privtzcla, pcrb aixk no ha estat 
cri virtut  d’uqucsts rclards, CII eslricta A,clminislraci6 públicu 
total ment i li ev i la b Ics, si ni> (1 uc, d i ssoI tada me n t , c 1 s crcdi 1s 
shn molt anteriors a aquesl excrcici del 83. Aquesta havia estat 
la línia cl’actuacih, i el que cm pcnso q ~ i e  cal veure co ni ii fet po- 
sit i i1  dc tot aquest procés cl’ent rcbancs 6s y L ~ C ,  de vegadcs, I’as- 
i’ixia del rles~inatari d’uns ;!juts és conseqiicncia clcl crci xeinent 
dels ;ijuts que se l i  conccdcixen i, NI virtut d’aixb, Iiirnbé, de 
l’augment dc Ics scvcs actuacions, cluc, naturat ment, incl-e- 
nienten la despcs:i, 

Es ii dir, és qLleEla espiral cn quk a vegades, utiii empresa 
petita n mitjana, I’kxil en els tnercats arriba R ofegar-la per 
m a m i  cie ílnanpmciit. Per taní,  nquesl voldria cluc ~ ‘QS el co- 
rotlari relativatnctit positiu, tol garantint-li qiic cotij1>ilrtitl-i el 
se11 criteri cluc Ics organitzacions -toles clics-- neccssiktz 
aquest í jul  cle I’Aclruiiiistl.-aci6, que I’OCUC es la rnbs destaca- 
c ia  a iut I’Esiat i ~ ’ 1 ~ 1  clcmostral que té Ics nostres prcferkncics, 
tm pas en cap sentit mes que cn cl t h i c  i cn cl de defensa dels 
interessos generals, i yiic E’cstbrt; CIC ílcxibililat s’hu ikt, pcrb 
crii inevitahlr, aqucst procCs qrie he intentat cle descriure-li. 

C I C Ui OS1 1 3  b 1 e. 

Mollcs gi-kics, wnyor President. 
143 SI.. l ’ R l 3 í I  IENT: 111 senyor I ,uccliclii ti: la par.aula pet‘ 

~xeguntrir novmicnt o replicnr. 
i,] Sr. I ,UCCI-II: ‘1”T’I: Mol tes grkics ,  senyor I’rcsiclcnt, 

mol tes griicies, scnyor Conseller. La nostra prcgunta era iinR 
pt’cgutitti poiscr ~ i i i i i  micii mks Amplia que la coníesta, CII el 
sentit quc no.c;:ilt res no elis referictn úiiicatncnt LI I’OrganitzaciO 
rlr: Gomsumirlm-s i IJsuaris de Calal Linya, si nb als crilet’is gcnc- 
rals anih qui: s’hm relxit‘tiI aqwstcs subvencions. P c r c l ~ ~ k ,  
segons el Jlecrel 49/83, ei1 c l  qira! es f i x w c n  les conciicims et1 
quk es clonaven ricjiicsies wbveticions, 1;i condiciú primcr;z ct‘ii 

q ~ i e  les organitzacions es (Ieciiqircssiii cxciusivarncnt ;i orientar 
i clcfensar el consumidor c) usuari. A L ~ L I C S ~  << exclusjvaincnt )) a 
nosiiltres ens fit pcnsar cluc dcsprbs, i i  I’hora CIC donar les suh- 
vencions cmcretcs, no s’ha tingut en comple aquest << cxclusj- 

vaiiicnl>). Per Ics Informacions dc quk nosaltres rlisposc~m, ei 
Coiisell hliiiicntari dc la Mcditerrhia o I’AsociaciÓn cle Amas 
tlc Iiogzlr CIC Tarragona, per pomtr clos cizsos concrets, Ir-t seva 
missi0 no ks cxclusivamcnt -com diuen les condicions per 
donirr i atorgar la subvenció- la clcfcnsa del consumidor i dc: 
I’Lisuwi, Aquesta 6s uno primera preocupacib, i a mi tii’hmria 
igradat que se m’hngucs donat; no tiomés cluc s’ha donat iz 

I’OCIJC, sinb coni s’hm~ repartit a q w s t s  milions de pessctes, 
perqui: pensem qtic, fins i to t  en el cus de6 Conscll Alimciilari 
de la Mecliterrhia, la s q y m  condicici que es posiiva cra que la 
meinhria que .jLisiifiquds aix0, les activi tals cle I’cxcrcici antcri- 
or; es lli tirks. 

Resulta cluc el Conset 1 Alinientari de la Meclitcrrhin I’any 
82 no existia. PH tant, dificiliiient podin lliurar la nietnoria co- 
rrcspoticn t í t  I’iiiiy 82, Per tan t, tampoc ayui cl Consel l Al i men- 
tari dc la Metliterrinia, del qual jo no tinc massa informacib 
-tinc ;qui només aqucsta concrcta, i no volclria cluc i iri-i scm- 
Més cluc jo cls tinc mania-, perb en1 d6na la impressib que 
timpoc complia ni la prinicra ni 121 segona condicions per a tar- 
gai* la stibvencih que el milleix cIecret fixwva pcr atorgar 
aquestes subvencions. 

Aquest em sembla que es 1111 tcma, ay~tesí cle I’cxclusivitat 
de la clefensl-1 del consumidor i cle I’iisu~ci, que s’thauria clc 
tcnir en cotiipte, perque cim semblo yuc: aq~icsta es ... Si no, 
podríem imbar moltes iiltrcs organitzacions, el ilialeix i ionoru- 
ble Conseller i i ’ h  dit algunes, doncs, I’ONA i$ la Calikix, etce- 
tera, que tarnbk d’iilguna manera, directament o indircctn- 
ment, deciiqtien m i l  purt  important del seu csforq u oricntiu. cl 
consumiclor i I’Lisuari, per0 aixo 110 és cxclusiu i ,  per lanl, 
uquestes sdwencions --al menys mentre no caiivi’in els critcris 
dc rcpiirtir aquestes subvencions- no se’ls liaurien de donal: 

Aquest cim sembla que 15 u n  tema. En fi, m’agradaria un  co- 
mcntriri cEel senyor C:onseIlcr, I clcspr6s U I I ~ I  altra qÜcsii0 cluc$o 
he d i t  íthans, i 6s que, d’aquests 14.380.000 pcsseles cluc lii 
Ixvia scgons el Decrel 2575,  de 1983, del 3 d’oclitbre, sego~is 
la rclacih de quk íiqucsl Ui putal disposa, se n’han reparlit <ini- 
cament 1 1.42O.OOO; pcr tant, resten per repartir 2=960.000. 
Fixem-nos quc cstcm parltint dels prcssuposlos del 1983, 
encara, i aixo encara estil per repartir. EIIS seinbla cluc aqucsi;~ 
6s uiiii alira qiicstib que caldria esbrinar, percluc dcsprks no  
p a s s k  com en cis prcssupostos dcl 1983, cluc urni cluanlitui 
que havia q ~ieclat, CIC 2.72c).OOO pesseles, s’enlccgués ii una le- 
dcrucib de coopcrativcs cle consumidors de Clalalunyii que, ini- 
cinlment, tiavia estat CXCIOSII, i en canvi, després, canviunt el 
criteri, sc li V B  clonar. Tampoc tenim cap objcccih it posar. 11 

aixb, pcrij em sembla cluc els critcris -i estic posiini+ 
excnipks- tio estan suficicntriienl clars cn I’atorgamení d’ii- 

clLtes tcs subvcnclons. 
I ,  finaltncii~ 6s clar, aquí hi Iia un tenia cluc 6s el que em 

sembla incs important CIC tot .  10 cntenc yuc el crcixement (Ec 
I’nctjvitat ( ~ ’ ~ ~ L I C S ~ C S  organi tmciuns diíicultu el seu linanc;a- 
ment, i iiixb 6s veritat; en? Ea mesura que 6s un creixetnciit con- 
tinuut ci íiiianqamcnt semprc vii endarrerit, perb si tenim CII 

compte que CII eis pressupostos del 1983 I’Organi tzxih dc 
Consiimidol-s i Usuaris de Catalunya ha rcbul només u n  m i l i 0  
de pesselcs, q u a n  en teoria ti: ussignats, ~ip~oxiniaclamcrit, uns 
I3 milions de pessetes, veurem que no només es pot dir que In 
culpa la tcnen ells perqLli= fan t~iassa coses, sinb yuc la culpa la 
tt: l’Aclministrwi6 perqui: no els d6na ii temps el que cls ha dc 
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5337 
-. 

DIARI J3E SESSIONS i P-Niim. 162 / SESSIÓ PLENARIA Niim. 8 1.4 / 23 febrer 1984 
-. --- ~ _ -  

donar. Moltes gricies, i espero que ara la veu no l i  irnpcdeixi 
crmtestar. Moltes grkies. 

EI Sr. I’WSIDEN’I: L’I-Ianorable senyor Conseller té la pa- 
raula per a uniz nova intervencib. 

iil Sr. CONSELLER DE COMEKC I TURISME: Senyor 
President, senyores i senyors Diputats, 1x5, en primer lloc, 
efectivament, aquesta nocii, d’cxclusivitat crii, per exemple, 
corn he dit abans, l’obstacle perque poguks beneficiar-sc d’a- 
qiicsts ajuts la 1;cdersicib cle Cooperatives dc Coiisirniiclors, 
”hi ha prou, doncs, que ui121 cntitat modifiqui els cstatuts 
pcrquc aquest ohstsicie clesaparegui, i en els C:~SOS d’altres enti- 
tats. A ayucsta entitat, Evin, o ;I In Coordinadora d’LJsuaris cle 
la Simital, cloncs, no liem trobaí cap obstacle cstat utari que cns 
impedís de concedir-los aquests ajuts. Perh hi ha un segon cle- 
ment; un allre criteri 6s la territorialitat de les entitats, és a dir, 
ates que I’Adrninislracib ccntral cs reserva, a l’hora de 
tnunsferir-los Ics partides, 13n8 propurcirj dctcrminacla per 
utendrc aquelles igrupacions que o sbn o pretcncn ser cl’imbit 
cstatnl, i de rcpresentar amb uriii certa supct’posicib, amb un o- 
verlqy)in~, els consurnicinrs i usuaris del consiunt de I’Estat, 
doncs, 6s evident que ii cap de les suc~~rsals cl’iic~ui, d’iina cnti- 
lat estatal, l i  correspondria rehrc ajut dc la Gcncralitat. Per 
tmi, no a la UNAE, i, en crinvi, sí ii Ics Arncrs d~ Ilogurdc Tarra- 
gona, que en aquest l’lrnhit territorial, q w  sí cluc 6s el nostrc, 
doncs, han estat exclusivamerit declicudes a ternes CIC defensa 
del consumidor. 

Sobre I’qmmt dcsaparici6 d’una part dels recLirsos disptmi- 
hlcs, be, d’iiiiii handii hi ha, pcr cxcmple, el programa cl’educa- 
ció per al consum a I’escola, perb hs evidcnl que aquelles activi- 
tals que no han pugut.. . ’ perb és cvident que hi Ix i  algunes rea- 
litals que, en  no haver pogut scr realitzxlcs abans del 31 de 
desembre, acliiests 2 milions de pessetes i escaig no cs podran 
aprofilar en I’exercici 83 21th quc aixb comnCawa, recordem- 
ho, amb Litia traiislcrkncia del 2 d’oc~ubr*e i amb una disponibi- 
litat clcls diners rebuts el novembre. J o  troho cluc el grati d’uti- 
lització dels I2  milions &s bastant cunsiclcrable, perb pcrmc- 
ti’n’i una prccisió, per@, ii niés cl’aquest problema del I’I’PSCCW- 

do, que arriba u scr asfixiant, hi ha iiti altre d‘ilcahgoyue, de vc- 
gaclcs, ks i nfmnat i LI. 

Els milions que lla rebut I’OCWC són ja, en aquest moment, 
4. No és aquelt milici, f i r i  cluc la trucnda sigui ... , o, almenys, 
de 1;i Conselleria hun sortit ... I la, ha, ha! (Xrmor. C ~ J  v m s  i t+ 
~ I I O S . )  6,s a dir, segons les I I I ~ V C X  iníormacions, els milions que 
ha rebut I’OCUC sbn 4.. . Sbn 5. 

136, moltes grhcics, senyor Prcsidcnt. 
EI Sr. PR ESIDEN‘r: Passem iir;i a 121 pregl1nt;i que fcwrnularh 

al C ~ ~ e i i  Exccutiu.. . i‘LI w y o t -  J,urchc~r~i s’Ui+wu p ~ r  p c ~ r I ~ t r . ~  
Senyor JLucchctti.. . 

iil Sr. LI JCCI-IETH (&J I ’ m b  c3stond: Només pet* fer  LI^ acla- 
ri meti t numkric, perq ui: sc r iu  inol i grell cl Lie no sapigukssi ni si 
shn 4, 5 o I mEli6. Si em permet, niolt brcumcnt ... 

EI st.. P i x s i m N r r :  sí. 
El Sr. LUCCI-lET7’1: No, és que 4 milions CorrespoiicIi als 

pressupostos dc la Cieneralilat, i aqucsts si quc els han rebut i 
estan entregats. El milió que han rebut és dcls 9 milions -.jo, 
en aixb, m’he explicnt malament- proccdcnts de Ics Ilartides 
cicl pressupost general dc I’Estat, qtre de 9 milions, nom& 
n’han rebut I. Aquesta era la c m n p m c i ~  corrccta. 

Moltes griicics, scnyor President. 

fi1 SI., PRESIDENT: Bé, passem, doncs, a 1;i prcgunta que 
formulari al Consell Exccutiu el Diputat scnyoc Carfos 
Cigarrin, del Grup Socialista, sobre I’cmpresa INI3ESA i el 
sector de la sideriirgia no inlegral a Catalunya. i3 senyor 
Cigiarrán td la paraula per formular la seva pregunta. 

13 SS. CIGARIIÁN: Señor Presiclenle, señoras y seiiores Di- 
putados, esta pregunta obeclecc a la preocupaciim clcl Grupo 
Socialista por 10s temas del sector de la siderurgia no iiitcgral 
en general ubicada en Cataluña, representados bisicaniente 
por las ctnpresas ‘Torras I-lcrrería c Indtistrias del Re&, Socie- 
dad Anbnima, pero en particular por cl tcma de INIESA, por 
el telm de INBESA. 

Como sabe el señor Conseller d’lndústria, el sector de la si- 
deriirgia no integral ha sido afectado per la llarnada <( reconver- 
sión de 198 1 >) o por 10s plunes de r*econversión cle sector CIC si- 
deriirgia no integral, que han afectado bisicarnente tainbien en 
Catalufia ii cstas dos empresas. Y es previsi ble que, pueslo quc 
10s tcrnas gcncralcs de aquel tipo de reconversibn no han pro- 
ducido 10s ajuustcs necesarios para et terna gciicral del sector cn 
SLI conjunlo, tarnhibn se vuelva a ver n~ievamente afectado el 
sector y la paríe ric la ubicacibri de este sector en Catduña. 

Pcro 10 que nos ha rnoviclo mis a presentar esta pregunta es 
el liecho de quc una de las dos empresiis importantes del sector 
ubicaclas cii Calaluña, INRESA, presenla suspensih dc pagos 
el 17 de novicmbrc del año 83, y entre las rnotivacioncs que 
justifica 1ii propia empresa para presentat‘ csta suspensibn de 
pagos --entre olras, no las iiniciis, pero entrc otriis-, hay dos 
aspectos bisicarnente cluc nosotros consicleramos que, la Rdmi- 
nistracihil dc la Generalitat ticnc algo quc vcr en ellos, o que 
ticnc alga que dccirnos cle por club sc pr’odwen, o córno se pro- 
ducen, o quc  aspectos pueden tem. Uno es el hccho de qw, 
desde la Conselleria dc Polilica Territorial i Obres Piibliques, 
en una prcvisihn dc montar unii tiiieva Fictoria o de expansión 
de la eniIircsa INRESA, se aconsejan untis terrcnos en el 
Ayunlamicnto de l’Arhoq, en un poligono i tidustrial del 
Ayuntniniento de I’hrboc;, que la empresa, visto que la hdmi- 
nistracihi de la Ckncruli tut se 10s acoiisejaba coino unos tem- 
nos vilidos, hacc la inversión allí e intenta ponerlo en mairha; 
cs aprobado por  cl Ayuntamiento del hrboq, pero dcspuks se 
proclucen LIIIB scrie dc heclios yuc no voy a relatar en clctalle, 
en algunos casm inotivricios, incluso, por geiite cci’cana -las 
notfciw que tcngo, q ~ i c  no sé si son del todo ciertas, pero noti- 
c i a ~  qhie tengo- al grupo que [la soporte nl Gobierno, cluc SLI- 

ponen un cierto movimicnto en el Ayuntamicnto del Arboc;, 
contrario al acuerdo del propio Ayuntamicnto, y postcriortnen- 
te la Comisibn provincial CIC Urbunismo CIC Tmagana cleniega 
esta pnsibilidad de la instalacihn de la incluslria allí. 

AdcimBs, se da otra circunslancia, que no es cluc afecte dircc- 
tarncnlc ii las actuacioncs del Consell Executiu, pero si que el  
Consell Exccutiu puedc preocuparse m’is o rnc~ic)s par ella, y 
cs In posibilidad dc cmitir 10s 800 tnillones de obligacimes que 
prctcndia en 1982 la empresa, y qLic las cajíis, despuks CIC 
varios meses de rctraso, dc alguna forma no iivalan, y yo no sé 
si desde el Conscll Exccuiiu de la Generalitat se ha hccho 
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alguna gestión o cuides son 10s motivos poI  ~ O S  que las ai jas  no 
apoyan esta situacibn, yuk es 10 cluc ha hecho cl Cloiisell Exccu- 
li u a estc i*especto, es 10 que ims  preocupa. 

Pero, aclcmis, sc dan otras circunstancias cn el tenin de la 
etnpresa INBESA, La empresa INRESA, qiic estil ubicacia en 
San Adrian dcl 13csCis, cn colaboración coli el Ayintarnienlo 
dc csta localirlad, vii a poiicr cn tnarcha -bhsicarncntc 10 vti a 
poner cn marcha cl hyuntamicnto, pcru con unn colnhoraciim 
Iniportante clc la empresa para que csto seu ef‘eclivo - un pro- 
grama muy iniportante de ahorro encrgético, y tarnhién unas 
nctuaciones que pesmiten un alis grado de cicscon tami nacióri 
cle la zona. Sobre todo --como saben las señoras y 10s señores 
Diputadus- la zona cle San Adrihn cicl I-ksbs, dondc eslh ubi- 
cada csta cmprcsii, cs ~ i n a  de las de niás a l h  índice de conlami- 
iiaciOn, y cstos dos aspectos, tanto el tema dci ahorro  cncrgéti- 
c o  conio 10s programas o las t?cluaciones cluc pcrmitnn rchajar 
el iridice de contaminación de Iu zona, s m  t an ib ih  clos cuesli- 
ones que ciesde el Cnnselt Excciitiu cie 1 : ~  Generalitat, no sblo 
se tcndriati que vcr bicn, sino cluc se tendría que prestar toclo 
el tipo dc culabaracibn, loclo el tip0 de apoyo para que csto sc 
llcve a ¡u prktica. 

Y son cstos rnotivos, hhsicamente, 10s que nos han movido 
a hacer al Consell Executiu la pregunta de qut: híi hecho el Con- 
scll fixecutiu para el ruturo tic la cmprcsa, tcnicndo en cuenta 
todas cstas circunstaticias que se han clado en cl terna de l r i  cm- 
presa, ieniendo cn ciicnta cl hcclio de que hay Lin programa de 
ahorro energktico y unas actuacioncs para la clcscont ;unjnacj6n 
en la zona, hhsicamente en el programa dc ahorro cncrgktico, 
una de las hdidades yuc la C:onsclIeria de Indiistria prctencie 
llevar a cabo, y que dguno de sus programas aparecia con cxpc- 
ricncias piloto en otras mrias, y que aquí hay la posihilidad de 
una expet’icncia piloto que, i~lcniiis, según 10s técnicos que 
estan Ilcvunclo este tema, es Lin nhorro importantc. Nos preo- 
cupa yub cs 10 q ~ i c  ha hecho, chmo esti Iu situacibn y cuhl es e3 
f’riluro de esla empresa, y no sólo cic la ernprcsa, sino del coii- 
xj~mio del scctor, teniendo e11 cuenta la posi bi l ic lacl  dc una 
11uev1-t reestructunición, clc iiiiii iiuevii reconversihi, y que esta 
empresa hit presentacio suspcnsiim de pagos con cstas 
motivaciones. 

G r acias. 
El SI-, PTCF,SIIlENT: ],’I Ianorable senyor Conscllcr cl’ln- 

dústria i Energia té la paraula peI a la respostn. 
€’:I Sr. CONSfiLLIZR D’IN13ÚSTRiA 1 ENEJ<(;iA (Vicenq 

011er) : Scnyos Presic~ent, scnyores i senyors I Iiputats, CIC fet, 
aquesta pregunla LC: dues parts: la que c;,1 rcferknciii a la siclcrh- 
gia d’acers comuns IIO iiilcgral de Catiiiunya, i el que s’ha fet 
dins del coiijuiit dc plans de rcconversi6, i la situacib específica 
de l’ernpresa TNBIISA, lncluslrias del lksbs, SA; i urla segona 
picl  cluc f‘a referencia, jo diria, ai futur, i al i ‘L i tL i r  pel cluc ia, 
concretament, II L ~ H  possil~1c pla rl’csta!vi encrgktiu i dc dismi- 
nucih de la contmiinaci6 cluc pateix la zona de Sani Adriii. 

Respccte a la primera part, jo penso cluc com ii conseqi’ikncia 
dc In políka que s’ha dut  u ~crmc en  el tcrreny dc la rccoiivcr- 
Sió aquests clarrers mys el sector de la siclcrúrgia n o  intcgral 
cl’accrs C O ~ U I I S  cle Chtalirnya, molt probablerneii t , cstA salvat. 
IIe fel, cns trobhvem i’any 80 en utir-1 situaei6 en qub, d‘una 
part, hi liavia I’crnprcsa CI.’,I,SA, Cornpnyia Espanyda CEC La- 
minats, Societat Anbnirna, que té una gran capacilal cclmercial 
i una gran gesti6, pero a la qual potser l i  convenia millorar una 

micu -com a 10 majoria d’ciiipreses, ~1’aEll.a part- les seves 
instal.lacions. 

Una alIra empresa, que 6s Torres I-Ierrcria i Construccions, 
Ic? més important, possiblement la més imoclcrna, pcrb con3 
passa tant en ayirests C ~ ~ S Q S ,  de fet, l’cmpresii que ha fel mks ili-  

versions, i que csti tnks pr*cparacEa per lluitar en LEII futur, amb 
la compctknciri cl’aquí i iimh In  compet&ncia CIC h a ,  precisfi- 
ment per Ics invcrsiniis que ha iet, 6s la que es troba en una si- 
tuació finimera rnds dolenta. 

Aquest crii el ras de Torres E lerreria i Cnnslruccions i des- 
prés etis trobem amb L I I I ~ ~  tercera que era ZNRESA, yuc csti si- 
tuada a Sant Adriii, m b  tots uns problemes yue derivcn clcl fet 
que una siderúrgia no integral estigui dins rl’una zona tan 130- 

blada com 6,s Sant AdriA. 
Jo penso que, ara per ara, ens n’hem sortit; és a dir, com a 

conseqLkncia de Ea nostra participació al Pla de rcconvcrsib 
s’hha aconseguit cluc vingucssin aquí, a Catalunya, 2.000 mili- 
ons cle pcssetes; 500 en forma de subvencib i 1.500 en forma 
de credils. Aixo ha implicat cluc s’lia pogut ajudar dos terqos de 
la població laboral del sector. Torres í‘abrica unes (100 mil tones 
i 16 uns 600 empicals aproximadament, i INBESA Fabricu unes 
160 mil lones i te la meitat dc treballadors que ‘Torres, uns 300. 
CELSA no es va prcscntar al Pla dc reconversib. Pero bé, 
lienso que s’ha ret una lasca, que rcalrncii1 s’ha actinsegiiil con- 
solidar uiiii empresa quc té dos lbrns moderns en una zona 
aclient, coili és Castell bisbal, amb uns trcns clc larninncii) 
rectes, molt moderns i amb un;\ capacitat tccnolbgica al nivcll 
curopeu. I’erb, per iina altra part, ens hem trobat amb cl pro- 
blcrna que clins CIC les lluites importants que hi ha hagut per 
unit quantitat d’empreses de tot 1’Fstat per acollir-se u! Pla dc 
reconversió, 1NBESA va presentar el seu projccte en un  
rneinen~ que rio era el principi del Pla CIC ~‘cconvei+siO, i, de fcl, 
és I’ctnprcsa quc ens ha preocupat més perque tcnia tots els 
pro blcmes que i’hnn conchiit i\ la suspensih de pagments. 

Ara, jo estic seguint personalrnenl molt CIC prop, per una 
altra part, la continuacib d’INI3ESA i puc dir que em scmhla 
que realnient la suspensib s’aixecari, que hi ha uns pro,jcctcs 
per comprar clos forns nous cle 18 tones cada un, que implicari- 
en el salvament de I’empresa des del punt de visia estsategic, i 
que del que es tracta, i em sembla que s’aconseguiri, és acnnsc- 
guir -com s’csti aconsegiiint fins ara, pcrh encara queda Lin 
temps- qiic aquests primers mesos clcsprks de In suspensi6 de 
pagamcnts no ens trobcm amb UIIS problcmcs financers deses- 
perals. Em seinbla que aixo csta salvat, no 6s scgur, peri) 
sembla que ei carni es I’adicnt, i els projcctcs cstratkgics CIC 
l’ernprcsa s6n cls adequats per sortir de la suspcnsiii. 

Rcspcctc al terna cle localitzacib. HC, nosaltres intentem 
donar suport B les actuiicions de ics empreses, des del punt de 
visla tcrrirorial i des clcl liuiit de vista finaticcr, pcrh passa que, 
en i t l  tim terme, la reelil;l,aci6 de la invcrsib probablerncnl 
convé, (les del punt de vistri empresarial, que: sigui Teta una 
vegada estiguin acabats tots els trhmils i totcs Ics alirovrpcions o 
no aprovacions dels plans d’urbanisme corresponents. Aixo, cl 
senyor Ililxitat ho ha de comprendrc; unii com 6,s aconsellar 
un lloc cluc pugui semblar bo --nosaltres ho fcm en  moltes 
oca~ioris--, i una altra cosa és que, per descomptat, els plans 
han d’cstar aprovats. hixh no implica cap critict pcr ningb, el 
quc estic dient és que és bo que cls plans siguin aprovats ahans 
de fer les invcrsions. 
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Pel que fa ii la segona part, realment hi ha un projecte molt 
ambiciós de I’Ajuntament de Sant Rdrik, que a la vegada impli- 
cii un estalvi energetic i una descontaminacib de la zona, 
pcrquk del que es tracta es d’utilitzar la calor residual, la calor 
degradada de les empreses per reconvertir-la en energia, en en- 
ergia de calor o, eventualment, fins i tot en altres tipus d’ener- 
gia. 13s clar, la cnior degradada és, precisamcnt, en la seva im- 
mensa bona piirt, la que provoca la confaminacib, en la mesura 
que aquesta calor pugui ser recondui’da i, per tant, no vagi a 
I’atmosfera, es produeix u n  estalvi energetic, i en la mesura 
que aquestli calor recondui& s’utilitzi per fabricar una altra 
vcgada energia, es produeix estalvi energetic, Pero en la 
mesura que és agafada, rcoondu’ida i no va a I’atmosfern, es 
produeix ui1 descens de la contaminació, i en Yarea d’aprolita- 
ment per fabricar iiova energia es produeix un estalvi 
energetic. 

Nosaltres hi sorn clcs del principi, en aquest terna; de fet, 
hem informat favorablement una sol4icitud de I’Ajuntament 
de Sant Adrih per valor de 3 1 milions de pessetes, que ha estat 
concedida, i, per tant, aixo ha permes continuar tirar endavant 
els estudis, i en aquest moment estern treballant en una 
segonet fwe, que, pel que Fa referkncia ii nosaltres, desprks de 
diverses converses -em refereixo al fet que esteni seguint el 
tenia molt de prop- amb I’Alcalde de Sant Adrii i amb 
INRBSA, doncs, anem cap a linit subvencib que pol arribar f’ins 
it 3 milions de Iicssetcs de cara a I’elaboracib dcl projecte 
tkcnic, i unti altra partidii de 25 milions de pessetes per contri- 
buir ii la consiruccil, dc l’esmentacia xarxa. El quc piissa ks que 
aquests nous ajuts financers en aquest moment no poden 
materjalitzar-se, no poden formalitzar-se, encara que estem 
d’acord amb I’Ajuntament en el ret que, demostrant la Con- 
selleria d’Indiistria i Energia la seva bona disposició a participar 
en aquest projecte i a donar aquests ajuts cconhmics, es podran 
trobar els camins, els mitjans, per tirar cnclwvant durant aquests 
mesos que hlten fins a I’aprovació del nou pressupost. En 
aquest senlil, nosaltres ens licm dirigit ja a Alcalde, en carta 
del 20 de febrer; formalitzant la nostra capacitat rl’ajut, el 
nostre suport i quantificant-lo, i aqucst cs I’acord c? yuk van iir- 

rihar, que, cligukssim, ullo a yuk ens comprometíem i que do- 
néssim el nostre suport al prqjeck, pcrqu& amb aixh en tenien 
prou, en aquesl moment que no hi ha possibiZititts d’utilitzar 
part i des press LI postiiri es. 

Penso, tal com ha dit cl senyor Diputat, que CITI constin que 
aquest és el prqjeck m6s important que s’esti fent a nivell de 
tot 1’Estat ~sp: inyd ,  és un projecte d’integraci0 d’esforqos 
- em presa, po bl ació , aj unt a me n t , Gcne ra I i t a t - molt j m po r- 
tant, en la qual lambi: participarli -110 w.pcrcm-, perqui: cstii 
demostrant molt bona clisposici6, I’Aclministraci6 central, i 
yuc, rcalmenl, després podra ser aprofitat per tota iina .&¡e 
d’;ijuntaments i de nuclis industrials, i ,  de fet, li puc aivancar 
quc ja estem treballant en una altra, en la qual es contempla la 
participacih activa, i quasi cliria protagonista, del cremador 
d’escom braries de Sant Aclrih, cl~rc, corn plemen tat amb 
aquest, constitueix un prtigrama moll atnbicibs cluc es podra 
dur a terme i que serh modern. 

Mol tes gricies, senyores i senyors Diputats, senyor 
President. 

El SI: PRESIDENT: EI senyor Ciglzrrhn li: la p r a l h  per re- 
plicar o repreguntar. 

EI Sr. CIGARRÁN: Gracias, seíior Presidente. Simplemen- 
te para agradecer la información al Honorable Conseller d’h-  
dústria i Energia que TIQS ha dado. De alguna forma, intenta 
dar una visibn positiva de la situación, intenta decir con sus pa- 
labras que el sector de la sideriirgia no integral va a tirar adelan- 
te; incluso dn una visión positiva, corno yo ya la tenia, de 10s es- 
fucrzas que se estan haciendo en Sant Adcia por 10s dos temas 
úe ahorro energético y descontaminación, pero hay algunos 
tcmas que yo no veo ciaros. En primer lugar, estoy de acuerdo 
que, en las inversiones, una inclhtria no debe hacer las inversi- 
ones hasta que no estén Iegalizados todos 10s temas. Pero de 
hecho, en la práctica, si hay una zona aconsejada por la Con- 
selleria de Politica Territorial ¡ Obres Públiques, del qual de- 
pende después.. . , i además aprobada por el ayunlarnien to de la 
zona y que el i3ltirno trárnite que falta es el tema de la Cornisión 
Provincial de Urbanismo, que tambih tiene que ver con la 
Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques, yo no veo 
que sea demasiado desatinado que la empresa en cuestión 
-&ka o cualquiera- irvance cn el tema de las invesiones y ori- 
ente en esta direccibn sus inversiones. 

. No me ha contestado nada sobre el terna de si se ha hecho 
alguna gestión o no con el tema de 10s 800 miltones, y, si hay 
una visión tan positiva que el conjunto de la siderurgia no inte- 
grada en Cataluña se va a salvar, qué gestiones se están hacien- 
do para salir del paso de la situación de INRESA en la 
actualidad‘! 

Me fia dado la impresicin, en su contestación, que parece 
corno que Torres I-terreria es una cosa muy importante, que 
INBESA tiene la importnneia de la colaboraci6n en 10s temas 
de ahorro energético, pero no se ve que la acc ih  del Conseil 
Executiu se vuelque tanto sobre 1NBESA como para salvar 10s 
problemas actuales, corno para prestar la suficiente ayuda o las 
suficientes gestiones para que saIga de csla situación y aborde 
el tema de que, si el conjunto del sector se va a salvar, INBESA 
sea una ctc las que se va a salvar en primer iugar, porquc se dan 
m8s condiciones quc en otras empresas del sector. para que 
esta empresa sc salve. Esta es la duda que tocfavía sigue pcrsisti- 
eiido despues de Iri  uontestaaión del Conseller. Por est> nos gus- 
taria que nos aclarase esta situacibn y, si no, no quedarjamos 
del todo satisf‘echos con la contestacih. 

Ei Sr. PRESIDENT: EI senyor Conseller té la paraula per :i 
una novn intervenció. 

El Sr. CONSELLER D’INDtJSTKlA 1 ENERGIA: Senyor 
President, scnyores i senyors Diputats, és dificil que tots 
quedem satisfets d’una explicació o de clivcrscs explicacions 
quan hi ha ~ i n a  suspensió cle pagaments. Tots estem no satis- 
fets, i aqucst ha de scr cl punt de partida. Aleshores, jo, a l  
prinier torn, no l i  he dit el que és obvi, i es que nosaltres, en 
aquest cas com cn tants d’altrcs, hem inteniat aconseguir tots 
els ajuts financers per a l’empresa, i ,  per dcscomptat, de ies 
caixes. El que passa es que les caixes tenen una llibertat de de- 
cisi6, i aleshores nosliltres arribem i una mica més; fins allk on 
arribem, perb, en Úllini terme, doncs, Ics caixes i les instituci- 
ons financeres en general prenen Ics seves decisions que lios- 
altres no  podem forcar, ni volem forcar, pcrque no és dins del 
nostre programa forqar dhuna manera definitiva la destinaci6 
dels fons de les institucions financeres. 

Pel quc fa al tema de la localització. Ré, senyor Diputat, les 
coses sbn com vosti: diu, perb és que no poden ser d’una altra 

javier




