
DIARI DE SESSIONS 
DEL 

PARLAMENT DE CATALUNYA 
Skrie P - Nimero 18 J 11 Legislatura / Segon període Dissabte, 29 de desembre de 1984 

rresiaencia 
del Molt Honorable Sr. Miquel Coll 

i Alentorn 

Sessió Pleniria núm. 17 
Tercera i darrera reunió 

SUMARI 

La sessió, suspesa aquesta ma fiprada, es reprh a fres quarts de det/ del matí i tretze minuts. 
Dictamen de la Comissió d’Econmnia, Finances i Pressupost sobre el Promiecte de Llei de Pressupost de la Generalitat de Cata- 
lunya i de les seves Entitats Autimomes per al 1985 i esmenes reservades per defensar en el Ple (Continuació del primer punt de 
l’ordre del dia.) 
Esmenes als Estats d’ingressos i de despeses dels Departaments de la Generalitat (Continuació.) 
Departament de Cultura 
Gabinet del Conseller 
Esmem del G. p.  dEsquerra Republicana (núm. 430 13571, de modificacib) 

Torn a favor: I. Sr. Casanovas (ER), juntament amb les esmenes núms. 439 i 441 81 7). L% SL Rib6 (PSUC) defensa també 
/’esmena núm. 45 7 6.81 7). 
Torn en contra conjunt: I. SK Colomines (CiU), que presenta una esmena transaccional signada per tots els Gmps, /u qual 6s Ilegi- 
da per la 1. Sra. Secretiria Tercera (p. 81 7). L% Sr. Clotus (s) anuncia la retirada de l’esmena nfim. 454 (p. l818), i 1% SE Fernán- 

núrns, 430, 439 i 441, del G. p$ d Esquerra Republicana, i nGm, 45 7, del G, p. del PSUC 6.818). 
Votaci6 de l’esmena transaccional: aprovadaflr unanimitat (u. 81 8). 

(Dos fascicles) 
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Secretaria General 
Esmena del G. Socialista (núm. 432 63591, de modificació) 

Esmenes del G. Socialisfa (núms. 433 13601, 434 [361J i 435 13621, de modificacib; 436 [3631 i 437 13641, d’addició i de 
modi fi cac i 6) 

Torn a favor: I. SK CIafas (s), juntament amb les esmenes núms. 440, 442, 443, 448, 458, 462, 464, 465, 466, 467, 468, 478, 
479, 481, 482 i 894. També anuncia la retirada de les esmenes núms. 438,449, 450, 451, 470 i 483 (p, 818). 
Torn en contra: I. SK Colomines (CiU. (D. 323). 
Posició del Govern: H. SK Conseller de Culterra (u, 825). 
Rkplica: I. Sr. Ciotas (S) 6. 826). 
Votaci6: rehuoudesper 36 vots a favor, 69 en contra i 6 abstenciuns (u. 827). 

Esmena del G. Socialista (ntim. 438 C3651, de modificació) 
Retirada abans (esmena núm. 433). 

Esmena del G. p. &Esquerra Republicana (núm. 439 13661, d’addicib) 
Debatuda i votada abans (esmena num. 430). 

Esmena del G. Sociahtu (núm. 440 13671, de modificació) 
Debatuda i votada abans (esmena nzim. 433), 

Esmena del G. p .  d ‘Esquerra Republicana (mim. 44 1 13681, de modificació) 
Debafuda i volada abans (e&smena nhn. 430). 

Esmenes del G. Socialistes (niims. 442 /3691 i 443 13701, de modificació) 
Debatudes i votades abans (esmena nhm. 433). 

fixmena del G. Socialista (núm. 445 E37 11, de modificacib) 
Debatuda i votada abans (esmenu núm. 3 71). 

Esmmes dei G. p. del PSUC (núms. 446 13721 i 447 13731, de modificació) 
Torn a favor: I. SK Ribb (PSUC), juntament amb les esmenes nlims. 453, 456, 459, 461 i 463. També anuncia la retirada de les es- 
menes mims. 460 i 480 6.82 7). 
Torn en contra: I, Sr. Colomines (CiU) b. 829). 
Voíacib de I’esmena níirn. 446: rebaudaper 36 vots a favop, 64 en contra i cap abstenció 6. 831). 
Votació de les esmenes n ú m .  447,456,459,46 1 i 463; rebutjades per 30 vuts a favuc 65 en contra i 6 abstencions 6. 831). 

Bebatudu i votada abans (esmena núm. 433). 

Retirades abans (esmena núm. 433). 

L% SE Turres (l7R.l niznuncia la retirada (p. 831). 

Retirada abans (esmena núm. 45 7). 

Retirada abans (esmena núm. 4s 7). 

Debahddes i votades abans (esmena núm. 446). 

Debatuda idecaigudQ abans (esmena nzim, 4301. 

Dehatuda i votada abans (esmena num. 433). 

Debaiuda i votada abans (esmena núm. 446), 

Retirada abans (esmena núm. 446). 

Debatuda i votada abans (esmena núm. 446). 

Debatuda i votada abans (esmena niím. 43.3). 

Debatuda i votada abans (esmena patim. 130). 

Esmena del G. Socialista (núm. 448 137.41, de modificació) 

Esmenes dei G. Socialista (nhms, 449 [3751,450 [3761 i 451 f3771~ de modificaci6) 

Esmena del G. p. dzsquerra Repubiicano (núm. 452 [3783, de supressió) 

Esmena dei G. p.  Popular (núrn, 453 /3791, de modificació) 

Esmena del G. Sociaiista (núm. 454 [38O], d’addició i de modificació) 

EsmenesdelG. p .  delPSUC (nbms. 455 l3811 i456 13821, demodificacib) 

Esmena dei G. p. del PSUC (núm, 457 13831, d’addici6) 

Esmena del G. Socialista (núm. 458 /3841, de modificació) 

&mena del G. p.  delPSUC (núm. 459 13851, de modificació) 

Esmena del G. p. del PSUC (núm. 460 13861, de modificació) 

Esmtlna del G. p. del PSUC (núm. 461 13871, de modificació) 

Esmena del G. Socialista (nfim. 462 [388], de modificaci6) 

Direccib General de Difusió Cul tural 
Esmena delG. p. delPSUC (núm. 463 [3891, de modificació) 

Esmenes del G. Socialista (núms, 464 13901, de modificacib; 465 [3911, 466 13921 i 467 13931, d’addició i de modificació; 468 
[3941, de modificació) 

Debatuda i votada abans (esmena núm. 446). 

Debatudes i votades abans (esmena n h ,  433). 
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Esmena del G. Sociulistu (núm. 370 [395], de supressió) 

Esmena del G. Socialista (núm. 478 13961, d’addició i de supressió) 

Direcció General de Música, Cinema i Teatre 
Esmena del G$ Socialista (núm. 479 [397]1, d’addició i de modificació) 

Esmena del G. p. delPSUC h6m. 480 r3981, d’addició) 

Esmenes del G, socialista (núms. 48 I [3991 i 482 140O1, de modificació) 

Esmena del G. Socialista (núm. 483 140 11, de modificació) 

Departament de Sanitat i Seguretat Social 
Gabinet del Conseller i Secretaria General 
Esmenes del G, Socialista (núms. 484 [402], 485 14031,486 [4041 i 487 14051, d’addició i de supressió; 488 14061 i 489 [407], d’ad- 
dició i de modificació) 

Torn a favor: I. SE Garcia iSáez (S), juntament amb les esmenes pahms. 491, 492, 493, 501, 509, 510, 511, 512, 1016, 1020, 
1023,I024,1025,1026, J O2 7,1028 i 1029, i anuncia la retirada de i’esmena núm. 498 @.831), 
Torn en contra: 1. SK Esccudé (CiU) 6, 833). 
Votació: reburjades per 30 vots a fuvo6 69 en contra i cap abstemi6 (p. 834). 

Torn a favor: H. SK Espasa (PSUC), I juntament amb les esmenes núms. 49 7, 499, 505,513 i 524 (p, 834). 
Torn en contra: I. Sr. Escudé (CiU) b. 835). 
Votacib: rebutjades per 2 7 vots a favoc 73 en contra i cup abstencib (u. 836), 

Debatudes i votades abans (esmena núm. 484). 

Debatudes i volades abans (esmena núm. 145). 

Debatuda i votado abans (esmena núm. 490). 

Reliradu abans (esmena núm. 484). 

Debatuda i votada abans (esmena núm. 490). 

Torn a favor: 1. Sra. FePvan (SI, juntament amb les esmenes núm. 504,5. 5 i I O34 (p. 82 6). 
Torn en contra: I. Sr, Escudi (CiU) (p, 83 7), L% Sr. Garcia i Stjez (S) intervé per fer un aclarimenl (p. 83 7). 
Votacib de les esmenes núm. 500,504 i 1034: rebu@rdesper 31 vots a favor, 66 en contra i 7abstelzcions 6. 838). 
Votacib de I’esmena núm. 525: rebutjadaper 38 vots ajbvor, 66 en contra icap abstencib (p. 838). 

Esmena del G. Socialista (núm. 50 1 14 183, d’addició i de modificació) 
Debatuda i votada abans (esmena nzim. 484). 

Esmenes del G. p .  Popular (nbms. 502 [4 191 i 503 c4201, de modi ficacio) 
Torn a favor: I. Sr. Garr&a (P), que n hnuncia b retirada (pm 838), 

Esmersa del G. Socialista (núm, 504 [42 11, d’addició i de modificació) 
Debaiuda i votada abans (esmena n i h .  5QO$. 

Esmena del G. p. del PSUC (mim. 505 14221, de modificaci63 
Debatuda i votada abans (emena núm. 490). 

Direccih General d’Ordenaci6 i Planificació Sanitiria 
Esmenes del G. Socialista (núms, 506 [4231,507 14241 i 508 [4251 de modificació i de supressib) 

&batudes i votades abans (esmena nÚm. 145). 
Esmenes del G. Socialista (núms. 509 [4261,5 10 [4271,5 1 1 14281 i 5 12 [4291 de modificació i de supressió) 

Debatudes i votades a h n s  (esmena núm. 484). 
Esmena del G. p. del PSUC (nljm. 5 13 /4301, de modificació) 

Debatuda i votada abans (esmena n ih .  49@, 
Direcció General de Serveis Socials 
Esmena del G. Socialista (núm. 5 14 143 11, de modificació) 

Retirada abapls (esmenu núm. 433). 

Debatuda i votada abans (esmena nfirn. 433). 

Debatuda i votada abans (esmena n h .  433). 

Retirada abans (esmenu núm. 446). 

Debatudes i votades abans (esmena núm. 433). 

Retirada abans (esmena nzjm. 433), 

Esmena del G. p. del PSUC (núm. 490 14081, de modificacib) 

Esmenes del G. SocialMG (núms, 491 14091,492 14 I 01 i 493 [4111, d’addició i de modificació) 

Esmenes del G. Socidista (núms, 494 14 121,495 [4 133 i 496 141 43, de modificacib) 

Esmena del G. p. delPSUC (n6m. 497 i41 51 de supressió) 

Esmena del G. Socialista (num. 498 [416], &addició i de supressió) 

Esmena del G. p. delPSUC ( n h n  499 13581, de modificació) 

Esmena del G, Socialista (núm. 500 14 171, d’addició i de modificació) 

1 

Torn a favor: I. Sra. Barenys (SI, juntament amb les esmenes nlims. 1035, lO36,l O3 7, 1038,1045 i i 04 7, Tot seguit, n Smuncia la 
retirada 6. 838). 
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Esmena del G. Socialista (núm. 5 15 [432], d’addicib i de modificació) 

Direcció General de Promocih de la Salut 
Esmenes del G. Socialista ( n ú m .  516 [4331, 517 14341 i 518 [4351, de modificacib i de supressió; 519 14361 i 520 14371, de 
mod ¡fiicació) 

Esmena del G. Socialista (mim. 521 14381, de modificacib) 

Esmeplesdel G. Sociulista húms. 522 E4391 i 523 [44OI, de modificació) 

Esmena del G. p. del PSUC‘ (núm. 524 14411, de modificacio) 

Esmenu &I G. Socialista (núm. 525 [442], d’addici6 i de supressió) 

Esmena del G. p. Popfilur. (núm. 526 /4431, d’addició i de modificació) 

Debaíuda i votada abans (esmena mim. 3 71). 

Debatudes i votades abans (esmena mim. 145). 

Debatuda i votada abans (esmena wúm. iilr), 

Ddwtudm i votades abans (esmena nlim. i21). 

Dehaluda i votada abans (esmena psúm. 490). 

Debatuda i votadu abans (t?srnena n i h .  SOO). 

Torn a favor: 1. Sr. Fermitiúez iDiaz (P) (p. 839). 
Turn en contra: I. Sr. L b d é  (CiU) fil. 839), 
VotaciQ: rebutjado per 38 vots ut favor, 65 en contra i cap abstemi6 (LX 839). 

Direccití General de la Seguretat Social 
EsmPna de/ G. Socialista (núm. 527 14441, de modificacib i de supressió) 

Debatuda i votada abans (esmena mim. 145). 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
Esmena del G. p. Populur (núm. 528 [4451, de modificació) 

TQIYI a favor: 1. Sr, Veruy (P), juntament amb les esmenes núm. 573 i 61 9 (p. 839). 
Torn en contra: J.  Sr. Moliner (CiU) (p* 840), 
Votacib: rebufiodes per 6 vots a favor, 64 en contra i 31 abstencions (D. 840). 

Gabinet del Conseller i Secretaria General 
Esmena del G. Socialista (núm. 529 [4461, de modificació i de supressió) 

Esmena delG. /I. delPSUC (nhm. 530 [4474, de modificació) 
L% Ss. Suntiburcio (S) n ‘anuncia la retirada, juntament amb les esmenes núms. 545, 575, 576, SSO, 581 i 618 (p. 840). 

Torn a favor: 1. SK RibÓ (PSUC), juntament amb les esmenes núms. 534, 536, 539, 547, 574, 601, 608, 621, 630 i 643. També 
anuncia la retirada de Iksmenu núm. 544 (o. 841). 
Torn en contra: 1. Sr. MasÚ (CiU) (p. 841). 
Votacib: reburjades per 31 V Q ~ S  ua favor, 66 en contra i 4 abstencions (p. 842). 

Debatudes i vorades abans (esmena núm. 145). 

Debatuda i votada abans (esmena nhm. 530). 

Deboruda i votada abans (esmena núm. 145). 

Debatuda i votada abans (esmena ntim. 530). 

Debatuda i vo~ada abans (esmena nlim. 11 4). 

Debatuda i vo!ado abans (esmena núm. I 17). 

Debatuda i votada abans (esmena núm. 530). 

Retirada abans (esmena núm. 1621. 

Debutuda i votada abans (esmena núm. 125). 

Dehatudes i votades abans (esmena núm. 851. 

Retirada abans (esmena núm. 530). 

Retirada abans (esmena núm. 529). 

Esmenes del G. Socialista (núms. 53 i [4481 i 532 14491, de modificació i de supressió) 

Esmena del G. p.  delPSUC (núm. 534 [450], de rnodificacib) 

Esmena del G. Socialista (núm. 535 [45 11, de modificació) 

Esmena del G. p. del PSUC (núm. 536 [452], de modificació) 

Esmena del G. Socialista (núm. 537 [453], de modificacib) 

Emena del 1;. Socialistu (núm. 538 [454], de modificació) 

Esmena del G. p. delPSUC (núm. 539 [4554, de modificacib) 

Esmena del G. Socialista (núm. 540 14561, de modificació) 

Esmenu del G. Socialista (núm. 541 [4571, de modificació) 

Esmenes del G. Socialista (nbms. 542 [45X] i 543 [4591, de modificacib) 

Esmena del G. pa delPSUC (núm. 544 [4601, de supressió) 

Esmena del G. Socialista (nhm. 545 c4611, de modificació i de supressió) 
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Esmena del G. Socialista hem. 546 C4621, d’addició i de supressió) 

Esmena ddG. p. delPSUC (nim. 547 L4631, de supressió) 

Esmena del G. p.  Popular (núm. 548 [464], de modificacib) 

Esmenes del G. Socialista (núrns, 549 /4651,550 [466],55 k 14671 i 552 [468], de modificació) 

Debatuda i votada abans (esmena ntím. 134). 

Debarruda i votada abans (esmena núm. 530). 

L% SK Fernández i h z  (P) nknuncia la retirada (u, 842). 

Debatudes i votades abms (esmena nhn. 145). 
Direcció General d’urbanisme 
Esmenes del G, Socialista (nbms. 553 14693 i 554 [4701, de modificacib) 

Esmena del 6. Socialistcs (núm. 555 [47 1 I de modificacib) 

Esmena del G, SuciaJistu ( n h .  556 14721, de modificació) 

Esmena del G, Socialista (n6m. 557 [4731, de modificacib) 

Esmena dei G. Socialista (núm. 558 [4741, de modificació) 

Esmena delG. Socialista (núm, 559 14751, de modificaciú) 

Esmenes del G. Socialista (núm.  561 [476], 562 [477] i 563 [i 781, de mot 

Debatudes i votades abans (esmem nlim. 145). 

Debatuda i votada abans (esmena ntim. I 1  7). 

Debatuda i votada abans (esmena núm. 1451. 

Retirada abans (esmena núm. 162). 

Debatuda i votada abans (esmena núm. 121). 

Dehatuda i votada abans (esmena núm. 125). 

Debatudes i votades abans (esmena nlim. 1451. 
Ficació) 

Esmenes del G, p.  dEsqtserra Republjcuna húms.  564 t4791 i 565 I4801, de modificacib) 

Esmena del G. Socialista (núm. 566 [4811, d’addició i de supressió) 

Esmena del G. p.  dzsquerra Republicana (núm. 567 14821, de modificació) 

Esmena del G. Socialista (núm. 568 14831, d’addicid, i de modificacib) 

Direcció General de Transports 
Esmena del G. p.  Popular (núm. 570 [4841, de modificació) 

Debatuda i votada abans (esmena núm. 100). 
Esmena del G. Socialista (núm, 57 1 14861 de modificació) 

Debatuda i votada abans (esmenu núm. 125). 
Esmena dei G. Socialista (núm. 572 14871, d’addicib i de supressib) 

Debahrda i votada abans (esmena núm. 134). 
Esmena dei G. p. Popular (núm. 573 [48&1, de modificació) 

Retirada abans (esmena nfim. 528). 
fismena del G. p.  del PSUC (núm. 574 /489], de supressió i d’addicib) 

Debatuda i votada abans (esmena núm. 5301. 
Esmenes del G, Socialista (nlims. 575 14901, de modificacib, i 576 [491], d’addicib i de modificació) 

Retirades abans (esmena nlim. 529). 
Esmenesdel G. Socialista (núms. 577 /4921,578 24931 i 579 [494], de modificacib) 

Debatudes i votades abans (esmena núm. 145). 
Esmenes del G. Socialista (niims. 580 [4951, d’addicib i de modificació i 581 [49Sl, d’addició i de supressió) 

Retirades abans (esmena núm. 52 9). 
Direccih General de Política Territorial 
Esmena del G. Socialista (núm, 583 [4971, de modificaci6) 

Esmena del G, p. Popular (nGm. 584 i4981 , de modificació) 

Esmenes delG. Socialista (núms. 585 i4991 586 [SOOI, 587 boll, 588 [5021 i 589 b033, de modificació) 

Esmeptes del G. Sociaiistu (nums. 590 IS043 i 591 [5051, de modificació) 

Esmenes dei G, Socialista (nÚms. 592 bo61 593 15071,594 15081, de modificació) 

L% SE Cusanovas (ER) n ‘anuncia /a retirada, juntament amb ¡’esmena pzúm. 56 T b, 842). 

Debatuda i votada abans (esmena núm. 433). 

Retirada a bans (esmena núm. 564). 

Debamda i vota& abans (esmena nhm. 134). 

Debatuda i votada abans (esmena nlim. 145). 

Debatuda i votada abans (esmena núm. 100$. 

Debaiudes i votades cabuns (esmena p12jm. 1451. 

Debatudes i votadesabans (esmena núm. 11 7). 

Debatudes i votades abans (esmena nlim, 125). 

t 
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Esmena de! G. Sociaiisto (núm. 595 [SO9], de modificació) 

Esmena del G. Socialista (núm. 596 [5 101, de modificacib) 

Esmenes del G. Socialista (núms, 597 [5 1 11,598 [5 121,599 I5 131, de modificació) 

Emena del G, Socialista (núm. 600 15141, d’addicib i de supressib) 

Esmena del G, p. delPSUC (núm. 60 1 I5 151, de supressió) 

Direccib General de Carreteres 
flsm~na del G. Socialista (núm. 602 E5 i 61, de modificació i de supressib) 

842). 

Debatuda i votada abans (esmenu núm. 145). 

Debatuda i votada abans (esmena núm. 85). 

Debatudes i votades abans (esmena núm. 145). 

D~bu/udu i votada abans (esmena núm. 134). 

Debutuda i votada abans (esmena nzim. 530). 

Torn a favor: 1. Sr. Tomas (S), juntament amb les esmenes pllims. 605, 606, 607, 609, 611, 612, 613, 614, 615, 61 7, 1003 i 1005 

Torn en contra: I. Sr. Mos6 (CiU) (pa 844). 
Votaci6: i.ebu(jadespeu 33 vots a favor, 70 en contra i cap abstencib (p. 845). 

Debutuda i vorada abans (esmena nhn. 1 OU). 

Debatuda i votada abans (esmena mim. 145). 

Debatudes i votades abans (esmena núm. 6021. 

Debatuda i vnfudu abans (esmena nlim. 530$, 

Debatudu i votada abans (esmena núm. 602). 

DebaCuda i votada abans &nena núm. 1341. 

Debaíudps i vutudes abans (esmena nhm. 602), 

Debamda i votada abans (esmena núm. 1341. 

Deharuda i votada abans (esmena num. 602). 

Retirada abans (esmena nhm. 529). 

Debatuda i votada abans (esmena núm. 528). 

Esmena del G. p. Popular (núm. 603 [5 171, de modificacib) 

Esmena del G. Socialista (núm. 604 [5 1 81, de modificació i supressió) 

Esmenes del G. Sociaiisfa (niims. 605 [5 191, de modificacib i supressió, i 606 [520] i 607 IS2 11, de modificacib) 

Esmena del G. p. del PSUC (núm. 608 [522], de supressió) 

Exmma del G. Socialista (n6m. 609 [523], de modificació) 

Esmena del G. Socialista (ntím. 610 [5243, d’addició i de supressi6) 

Emenes del G. Socialista Cntims. 61 1 [5251,612 [5261,613 15271,614 15281 i 61 5 15291, de modificació) 

Esmena deI G. Sociaalista (núm. 616 [5301, d’addicib i de modificació) 

Esmena del G. Socialista (núm. 6 17 153 11, d’addició i de modificacib) 

Esmena del G, Socialista (núm. 618 [532], de modificació) 

Esmena dei G. p. Popular (núm. 6 I9 [5331, de modificació) 

Direcció General de Ports i Costes 
Esmena del G. Socialista (núm. 620 15341, de modificació i de supressih) 

Esmena dei G. p.  deiPSUC (núm. 621 [535], de modificaci63 

Esmena del G. Socialista (núm. 622 [536], de modificació) 

Esmena d d  G. Socialista (ni,, 623 E5371, de modificació) 

Esmena del G. Socialista ( n h n  624 [5381, de modificacib) 

Esmena del G. Socialista (núm. 625 [5391, de modificació) 

Esmenes del G. Socialista (núrns. 626 [5403,627 154 1 1 i 628 E5421, de modificació) 

Esmena del G. Socialista (núm. 629 [5431, d’addició) 

Direcció General d’Obres Hidrauliques 
Esmena de! G. p. delPSUC (núm. 630 i5441 de modificacib) 

Debatuda i votada abans (esmena núm. 145). 

Debatuda i votada abans (esmena núm. 530). 

Debatuda i votada abans (esmena núm. 1453, 

Debatuda S votada abans (esmena nlirn, I I  J). 

Debaruda i votada abans (esmena nhm. 12 1). 

Debatuda i votada abans (esmena ntim, 12.5). 

Debatudes i votades abans (esmena núm. 1451. 

Debatuda i votada abans (esmena nfim. 134)* 

Debaíudo i votada abans (esmena núm. 530). 
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Esmenes del G. Socialista (nums. 63 1 b451 i 632 15461, de modificació i de supressió) 

Esmena del G, p. Popular (núm, 633 15471, de modificaci6) 

Esmenes del G. Socialista (núm. 634 [5481 i 635 [5491, de modificació i de supressió, i 636 [SSOI, 636 bis 15511, 637 b524 i 638 
[5533, de modificació) 

Esmena del G. Socialista (mim. 639 b541, de modificació) 

Esmenes del G. Sociuii,m (nÚms. 640 15551 i 641 15561, de modificacib) 

Esmena del G. Socialista (núm. 642 [5571, de modificació) 

Esmeenca del G. p .  delPSUC (núm. 643 [558] de supressió i d’addició) 

EsmewesdelG, Socialista (núms. 644 15591 i 645 1560’1, de modificació) 

Direcció General d’hquitectura i Habitatge 
Esmenes del G. Socialista (niims. 646 i561 J ,  647 15621 i 648 [%31, de modificacib) 

Esmena del G. Socialista (núm. 649 15641, de modificació) 

Esmena dei G. Socialista (núm. 650 [%SI, de modificació) 

Esmenes del G. Socialista (núrns. 65 1 15661 i 652 [567l, de modificació) 

Esmenes del G. Socialista (nÚms. 656 15711,657 [5721,658 [5731,659 [5741 i 660 15751, de modificacib, i 661 15761, d’addició i de 
modificació) 

Debatudes i votades abans (esmena núm. 145). 

Debatuda i votada abans (esmena nhn, 100). 

Debatudes i votades abans (esmena núm. 145). 

Debatuda i votada abans (esmena núm. 11 7). 

&hmdes i votades abans (esmena ntkv. 1.25). 

Debatuda i votada abans hmena nfim. 14.5). 

Debatuda i votada abans (esmenu n i h .  530). 

Debatuda i votada abans (esmena núm. 145). 

Debaíudes i votades abans (esmena núm. 14.51. 

Debatuda i votada abans (esmena núm. I 1  7). 

Debatuda i vutudu abans (esmena núm. 121). 

Debahddes i votades abans (esmenu nhn. 125). 

Torn a favor: J. Sr. UIiart (SI 6, 845). 
Torn en contra: 1. SK Masó (CiU) b. 847). 
Votació de les emenes nÚms. 656,657,658,659 i 660; rebutjadesper 34 vots a favor, 71 en contra i cap abstemi. 6, 848). 
Votació de f ’esmena núm, 661 : rebutjada per 40 vots a,favoc 6 7 en contra i cap abstenció (p. 848). 

La sessib se suspd3~1 a les dues de la tarda i dotze minuts i es reprkn a dos quarts de cinc de la tarda 
Departament d’Agsicultura, Ramaderia i Pesca 
Gabinet del Conseller i Secretaria General 
Esmena del G. p. del PSUC (mim. 662 [5771, de modificació) 

L% Sr, Rib6 (PSUC) n’anuncia la retirada, juntament amb les esmenes núm.  679, 680, 682, 684, 685, 687, 688, 690, 707, 710, 
714, 722, 723, 729, 730, 731, 732, 734, 736, 737, 744, 791, 803, 808, 856, 898, 910, 912, 915, 921, 1006, 1007, 1008, 1009, 
lUlOilQll (y. 848). 

Esmenes dei G. Socialista (nrjms. 663 15781 664 15791 i 665 i5801 de modificació i de supressió, i 666 [531],667 15821,669 [583] 
i 670 lS841, de modificació) 

Esmenes del G Socidista (núm. 671 IS851, 672 [ M I ,  673 m 7 1 ,  674 [SSSJ, 675 15891, 676 IS901 i 677 15911, de modificació, i 
678 [5921, de modificació i de supressió) 

Debatudes i votades abans (esmena núm. 145). 

Torn a favor: 1. Sr. Ayguadé (S),jumment amb les esmenes nzims. 683, 708 i 738 (D. 848). 
Torn en contra: I. Sp: Grau (CiU) 6,849). 
Votaci6: rebutjcrdesper 3 7 vots a fuvoc 72 en confra i cap abstemi6 (pa 850). 

Retirades abans (esmena núm. 6621, 

DeSatuda i votada abans (esmena ncm. I1 7). 

Esmenes del G. p.  del PSUC (mims. 679 15931 i 680 [5941, de modificacib) 

Esmena del G. Socialista (núm. 681 [5951, de modificació) 

Esmena dei G. p* del PSUC (núm. 682 E5961, de modificació) 
Retirada abans (esmena mim. 662). 

Debatuda i votada abans (esmena núm. 6 71). 
Esmena del G. Socialista (nfim. 683 15971, de modificació) 1 

Esmenesdel G. p. deiPSUC (núms. 684 15981 de modificació i d‘addicib, i 685 b991, de supressib i de modificació) 

Esmena del G. Socialista (nfim. 686 [6001, de modificació) 
Retirades abans (esmena núm, 662). 

Debatuda i votada abans (emena núm. 145). 
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Esmenes del G. p .  dd PSUC (núms. 687 /6O11, de supressid, i d’addició, i 688 [6021, de supressi6 i de modificació) 

Esmena del G. Socialista (núm. 689 [6031, de modificació) 

Esmena del G. p. delPSUC (núm. 690 kO41, de supressió i de modificació) 

Direccib General de Pmduccih i Indústria Agroalimenthria 
fismenes del G. Sociuiisfa ( n ú m .  691 [GOSI, de modificació i de supressió, i 692 [6O61,693 16071 i 694 16081 , de rnodificacib) 

Esmena del G. Socialista (núm. 695 /6091, de modificació) 

Esmenu del G. Socialista (núm, 696 [61OI, de modificació) 

Esmena úel G. 1.’. dEsqucrra Republicana (mim. 697 161 I 1, de modificació) 

Retirades abans (esmena nhm. 662). 

Deharucla i votada abans (esmena nhm. 145). 

Retirada abans (esmena núm. 662). 

Debatudes i votadesabum (esmena n h ~ .  145). 

Debatuda i votada abans (esmena nhm, 85). 

Deharuda i votada abans (esmena ntim 114). 

Torn a favor: I. Sr. Torres (ER) b. 850). 
Torn en contra: I. SI; Grau (CiU) (p. 850). 
Votaci6: aprovada p f r  72 vots aa favor, cup en contra i 36 abstenujoras (p, 850). 

Debatuúa i votada abans (esmma núm, I I7). 

Dehaiudes i voiades abans (esmena nzim. 12 I) .  

Debatuúes i votades aharis (esmena mh. 125). 

Retirah abans (esmena núm. 662). 

Debutudu i votada abans (csvrrena núm. 6 71). 

Retirada abans (esmena núm. 662). 

Dehftrda i volada abans (esmena núm. 1451. 

Esmena del G. Socialista (núm. 698 161 21, de modificació i de supressió) 

flsmeenes del G. So~rialjsíu (núms. 699 16 1 31,700 16 141 i 701 C6 151, de modificació) 

EsmenesddG. Sociulisfa (núms. 702 [61hl, 703 [6171,704 /6181,705 [6191 i 7U6 /6201, demodificacib) 

Esmena del G. p. delPSUC (núrn, 707 C6211, de supressió i de modificacib) 

Esmenu del G. Socialista (núm. 708 C6221, de modificació i de supressió) 

Esmenu del G. p.  delPSUC (núm. 7 10 [fi231 ’I de modificació) 

Esmena del G. Socialista (mim. 7 1 1 E6241 de modificació) 

DJrecci6 General de Pmmoci6 i Desenvolupament 
Esmena del G. Socialista (núm. 7 13 16251, de modificació) 

Esmena de/ G. p. del PSUC (núm. 7 14 16261, de supressib i de modificació) 

EsmenesdelG. Socialista (núms. 715 [627],716 [SZS], 717 [629], 718 [630],719 [6311,720 16321 i 721 [6331, de madificació) 

Esmenes del E: p. del PSUC (núms. 722 [6341 i 723 [6351, de modificació) 

Direccii, General del Medi Rural 
Esmenes del G. Socialista hums. 724 16361,725 L6371 i 726 E6381, de modificació) 

Esmena del G. Socidista (núm. 727 b391 de modificacib) 

Exmena del G. Socialista (niun 728 [6403, de modificació) 

Esmenes del G. p. del PSUC (núms. 729 [641 I ,  730 [6421 i 731 [6431, de modificació; 732 i6441, de supressió i de modificació; 734 
[6351, de modificació, i 736 16461 i 737 [6471, de supressió i d’addició) 

Esmena del G. Socialista (núm. 738 [6481, de modificacib) 

Direcciií General de Pesca 
Esmena del G. Socialista (niun. 740 [649], de modificaci6 i de supressió) 

Esmena del G. Socialista (núm. 741 [650], de modificaci6) 

Esmena del G. Socialista (núm. 742 [65 11, de modificació) 

Debatuda i vofudu abans íesPnena núm. 145). 

Retirada abans (esmena núm. 6621. 

Dgbatudm i votades abans (esmena nzim. 1 I4). 

Retirades abans (esmena pl4rn. 662). 

Debatudes i votades abans (esmena núm, 14-51. 

ikbutuda i votada ahans kwnena núm. 11 7). 

Debatuda i votada abuns (esmena núm. 125). 

Retirades abans (esmena nlim. 662). 

Debatuda i votada abans (ekqmena núm. 6 71). 

Debatuda i votada abans (esmena núm. 14.5). 

&batuda i votada abans (esmena nÚm 1 14). 

Debatuda i votada abans (esmenu núm. 121). 
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Esmena del G, Socialista (núm. 743 [652], de modificació) 

Departament de Treball 
Gabinet del Conseller 
Esmena del 6, p.  del PSUC (núm. 744 [6531, de supressió i d’addicib) 

Esmenes del G. Socialista (núms. 745 I6541 i 746 16551, de modificaci6 i de supressió, i 747 16561, de modificació) 

Emena del G, Socialista (núm. 748 [6573, de modificació i de supressió) 

Secretaria General 
Esmena del G. p. del PSUC (ncrn, 749 c6581, de supressió) 

Debatuda i votada abans (esmena núm. 125). 

Xetit-ddu abans (esmena núm. 662). 

Debafudes i votadesabans (esmena nzim. 145). 

Debotuda i votada abans (esmena nlim 125). 

Torn a favor: I, Sr. Ribó (PSUC., juntament amb les esmenes núms. 754, 762, 765, 766, 747, 777, 778, 781, 800 i 801 6. 850). 
Torn en contra: I. Sr. Sesmil0 (CiU), que presenta una esmefia transaccional, signada per f Q l S  els Grups parlamentaris, a ¡es esme- 
nes ptúmx 763 i 766, ka qual esmena transuctional és kgidtzper la 1. Sva. Secrettkia Tercera (pa 851). 
Votació de les esmenes nljms. 749,754,762,765,767,777,778,781, 800 i 801; rebufjadesper 35 vots a favor, 65 en contra i 5  
abstencions 6. 851). 

Debatudes i votades abans (esmena núm. 14.5). 

Debatuda i votada abans (esmena núm. 749). 

Esmenes del G, Sucialista (nlims. 750 [6591,75 1 [6601,752 16611 i 753 16621, de modificaci6 i de supressió) 

Esmena del G. p .  del PSUC (núm. 754 [6631, de supresib) 

Esmenes del G. Socialista (núms. 755 [664l, 756 /6651, 757 16661 i 753 16673, de modificaci6 i de supressió, i 759 E6681 i 760 
16691, de modificacib) 

Esmena del G. p.  del PSUC (núm. 762 /67Ol, de supressió) 

Esmena dei G, Socialista (nhm. 763 167 1 1, de modificació) 

Debatudes i votades abans (esmena núm. 145). 

Debatuda i votada abans (esmena núm, 749). 

Torn a favor: I. Sr. García i Sáez (S), que n ‘anuncia la retirada en favor de /’esmena Imnsaccianal presentada abans (esmena ntim. 
7491,). També defensa les esmenes ntíms. 768, 770, 771, 783, 784, 785, 789, 790, 795, 810, 811, 812, 815, 816, 81 7, 818, 81 9, 
820,821,822,823 i 824, ianuncia la retirada de ¡’esmena nlim. 788 (‘p. 851). 
Torn en contra: I .  Sr. Sesmih (CiU) (p. 853). 
Votacib de les esmenes n ú m .  768,770,771,783,785,790,795,810,811,815,816,817,818,819,820,821,822,823 i 824: 
reburjades per 36 vots a favor, 70 en contra i 5 abstencions (p. 854). 
Votaci6 de l’esrnena nrfim. 812: apmvadaper unanimitat (p. 851). 
Votació de l’esmena transaccional a les esmenes nfims. 763 i 766 (esmena núm. 749): aprovada per unanimitat 

Debatuda i votada abans (esmena núm. 7491. 

hcaigudu abans (esmena núm. 749). 

Debatuda i votada abans (esmena nGm. 7491). 

Debatuda i votada abans (esmwa núm. 763), 

DebacUda i votada abans (esmena núm. 11 7), 

Debcltudes i ~otlrdes abans (esmena nijm. 7631, 

Debatudes i votades abans (esmena nlirn, 1.21). 

Torn a favor: H. SE Codina i Torres (S) (u, 854). 
Torn en contra: I. SE Sesmilo (CiU) (p. 855). 
VotaciÓ: rebuoada per 3 7 vots a favor, 70 en conrru i 5 abstencions b. 85.5). 

Torn a favor: I, Sr, Ahy (ER) (p. 855). 
Torn en contra: I,  SK Sesmilo (CiU. 
Votaci6: rebuoada per 5 vots a favor, J O  7 en contra i cap abstenció b. 856). 

854). 
Esmena del G, p.  del PSUC (núm. 765 [6721, de modificació) 

Esmena del G. p.  delPSUC (núm. 766 E4731, de supressió) 

Esmena del G. p. del PSUC hhn. 767 16741 de supressió i d’addicib) 

Esmena del G. Socialista (núm. 768 [6751, d’addició i de supressib) 

Esmena dei G Socialista (núm. 769 [676], de modi ficaci6) 

Esmenes del G. Socialista (ncms. 770 c6771, de modificació i de supressib, i 771 16781, de modificació de la denominació) 

Esmenes del G, Socialista (nÚms. 772 [6791, de modificacib, i 773 [68Ol, de modificació i de supressió) 

Esmena del G. Socialista (núm. 774 268 11, de modificaci6 i de supressió) 

lknenu del G. p .  dEsquerrca Repubiicam (núm. 775 w21,  de modificacib) 1 

856). 
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Direccii, General de Relacions Labarals 
Esmenes del G. p. del PSUC (núrns. 777 C6831 i 778 [6841, de supressió i d’addició) 

Esmenesdel G. SociaIis/a (nÚms. 779 [6851 i 780 16861, de modificaci6 i de supressió) 

Esmena del G. p. del PSUC (núm. 781 [6871, de modificació) 

Esmena del G. Socialista (núm. 782 16881, de modificació) 

Esm~nes del G. Socialista (núrns. 783 [6891 i 784 16901, d’addicib i de modificacib, i 785 [6913, de modificació de la denominacib) 

Esmena del G. Socidista (núm. 786 [6921, de modificació) 

Esmma údG. Socialisrta hÚm, 787 [693], de modificació) 

Esmena dei G. Socialisia (núm. 788 L6941, de modificació i de supressio) 

Esmenes de! G+ Sucicclistu (núms. 789 [6951 i 790 16961, d’addició i de supressió) 

Direccib General d’Ocupaci6 
Esmena del G. p. del PSUC (núm. 79 I 16971, de supressió) 

Esmenes del G. Socidisfu (núms. 792 [698] i 793 [6993 de modificació i de supressió, i 794 /700], de modificació) 

Debahrdes i votades abans (esmena núm. 749). 

Debatudes i votades abans (esmena ntim. 145). 

Debatuda i votada abans (esmena núm. 7491. 

Debatudo i votada abans (esmena núm. 1451. 

Debatudes i votades abuns (esmena núm. 763). 

Debut& i votada abans (esmena núm. 11 7). 

Debatudu i votada abans (esmenu núm. 1.21). 

Retirada abans (esmena núm. 7fi31. 

Debaíudes i votades abans (esmena núm. 763). 

Retirada abans (esmenu nhm. 662). 

Deharudes i votades abans (esmena nhn. 1451. 

Debanada i votada abans (esmena núm. 763). 

Dcbutudu i votadt~ abans (esmena núm. 1451. 

Debatuda i votada abans (esmena núm. 1251. 

Debaruda i votada abans (esmena nlim. 121). 

Debatudes i votades abans (esmena nÚm. 749). 

Esmena del 6. Socialista (núm. 795 17011, de modificació) 

Esmena del G. Socialista (nurn. 796 17021, de modificació) 

Esmena d d G  Socialista ( n i h .  797 /7OJl, de modificació i de supressió) 

Esmena deiG. p .  dxsquem Republicana (núm. 799 /7041, de supressi6) 

Esmenes del G. p. del PSUC (núm. 800 17054 i 801 17061, d’addicib) 

Direcció General de Cooperació 
Esmena del G. p. del PSUC (núm. 803 [7071, de supressió) 

Esmenes del G. Sociaiisia (núms. 804 [708] i 805 i7091 de modificació i de supressi6, i 806 

Esmena del G. p. Popdar (núm: 807 C7 I 11, de modificació) 

Esmena del G. p.  deiPSUC (núm, 808 [7121, de supressib) 

Xefirada abans (pspnena núm. 662). 

Debatudes i votad~s abans (esmena núm. I453. 

L% SE Fernández i Díaz 

Retirada abans (esmena mim. 662), 

n ‘anuncia la retirada, juntament amb les esmenes núms. 826 

7 1 O], de modificació) 

82 7 ~. 85 7). 

Esmenes del G. Socialista (núms. 8 1 O [7 1 31, de modificació de la denominació; 8 1 1 f7 1 43, de modificació, i 8 I2 c7 1 51, d’addició i 
de modificació) 

EsmenadelG.p. delPSUC (núm. 814 17161, d’addició) 

Esmenes del G. Socialista (nrjms. 8 15 [7 171, 816 [7181 i 8 17 [7191, d’addició i de supressió; 8 18 [72Oj, 81 9 [7211 820 [722], 821 
/7231 i 822 [7241, de modificació I de supressió; 823 17251 d’addicib i de supressió, i 824 /7261, de modificació i de supressib) 

Esmena dei G. Socialista (núrn, 825 17271, de modificació) 

Departament de Justicia 
Esmenes del G. p. Popular (mims. 826 C7283 i 827 17291, de modificació) 

Gabinet del Conseller E Secretaria General 
Esmenes del G. Socialisfa (núrns, 828 i7301 i 829 t73 11, de modificació i de supressib, i330 /732], de modificacib) 

Ddwfudes i votades abans (esmena núm. 763). 

Debatuda i vorada després (article I I ) ,  

Debatudes i vo!ades ahuns (esmena nlim. 763). 

Decaijpda abans (esmenu núm. 763). 

Retiradm abans (esmena núm. 80 7). 

Debatudes i votades abans (esmena núm. 145). 
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Emena del G. Socialisfa (núm. 83 1 [7331, de modificació) 

Esmena del G. p. del PSUC (núm. 832 I7341, de modificaci6 i d’addicib) 
Debamda i vorada abans (esmena nzim. 214). 

Torn a favor: 1. Sr. Ribb (PSUC), juratament amb lksmena nljm, 849 (D. 856). 
Torn en contra: I. Sr. Sesmilo (CiU) b. 856). 
Votació: rebutjudesper 36 votsaJbvor, ?o en cm?ra i 5 absiencims (p. 856). 

Esmena del G. Socialista (núm. 833 [7351, de modificació) 
Debatuda i votada abans ksmenra núm. I 1  7). 

Esmena del G, Socialista (núm. 834 L7361, de modificació) 
Deha&& i votada abans (esmena núm. 145). 

Direcció General de Protecció i Tutela de Menors 
Esmenes del G. Socialista (núms. 836 17371,837 [7391 i 838 i7381, de modificaci6 i de supressió) 

Debaltades i votades abans (esmena núm. I4.5). 
Esmena del G. Socialista (núm. 839 r7401, de modificació) 

Debatuda i votada abans (esmena ní2m. 1 I 7). 
Esmena del G. Socialista (núm. 840 [74 11, d’addició i de supressió) 

Debatuda i votada abans (esmena núm. 134). 
Esmenu del G, Socialista (núm. 842 17421, d’addició i de modificació) 

L% Sr. Santiburcicl (SI ra ’anuncia la retirada 6. 85 7). 
Direcció General d’Associacions i Fundacions 
Esmena del G. Socialis?o (nim. 846 c7431, de modificació) 

Esmena del G. Socialista (nhm. 847 [7441 ’I de modificaci6) 

Esmena del G. Socialista (núm. 848 [7451, de modificació) 

Direcció General de Justícia 
Esmena del G. p.  del PSUC (n6m. 849 17461, de supressió i d’addici6) 

Departament d’IndCstria i Energia 
Gabinet del Conseller i Secretaria General 
Esmenes del G. Socialista (núms. 850 17471 i 85 1 [7481, de modificació i de supressió) 

Esmena del G. Socialista hum.  852 l7491, de modificació) 

Euwnes del G. Socialista (núm.  853 i7501 i 854 175 I], de modificació) 

Esmerza del G. Socialista (núm. 855 [7521 de modificació) 

Esmena del G. p. delPSUC (núm. 856 / 753 ] ,  de modificaci6) 

&#ena delG. p. delPSUC (núm. 857 [7541, de modificació) 

Debatwda i votado abans (esmena núm. 1451, 

Debatuda i votada abans (esmena núm. 1 I 7). 

Debatuda i votada abans (esmena núm, 145). 

Debatuda i votada abans (esmena núm. 832). 

DEbatudes i votadhabans (esmena n h r ~ .  145.. 

LY. & C&arrhn (s) n hnuncia la retirada,junlamelzt amb les esmenes nÚms, %55,859, 91 6, 922 i 924 (p. 85 9). 

Debumdes i vorades abans (esmena núm. 145). 

Retirada abans (esmena núm. 852). 

Rerimdo abans (esmena nhn. 662). 

Torn a favor: I. Sr. RibÓ (PSUC), que presenta una esmena transaccional a l’emena 85 7 i una altra a I’esmePra 89 7, les quals sbn 
llegidesper I %  Sr. Secretari Primer. També anuncia la retirada de tes esmenes mims, 900, 901, 902, 91 7, 923 i 925 (pa 857). 
Votació de les esmenes transaccionals: aprovadesper umnimitat (D. 85 7). 

Esmena del G= Socialista (mim. 858 [755] de modificació) 
Debatuda i votada abans (esmena nlim. 85). 

Esmeno ddG. Socialista (nljm, 859 17561, d’addició i de supressi6) 
Retirada abans (esmena núm. 852). 

Esmenes del G. Socialista (núms. 860 [7571, d’addició i de supressi6, i 861 17581 i 862 [759], de modificaci6 i de supressi6) 
Torn a favor: H, Sr. Codina i Torres (S) (p. 857). 
Posició dels Grups: 1. Sr. Cmdh (CiU) (p. 857). 
Votacib: aprovades per unanimitat (p. 85 7). 

Subdireccici General dels Serveis Territorials 
Esmenes del G. Socialista (núm. 863 [760], 864 [761] i 865 /7621, de modificació i de supressió; 866 [763\, de rnodificacib, i 867 
C7641 i 868 [7651, de modificaci6 i de supressió) 

Debatudes i votades abans (esmena ntim. 145), 
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P)irecci6 Gencral d’I ndiistria i Mines 
Esmerm del G. Socialista (nfirns. 869 [766], de modificació i de supressió, i 870 [767J, de modificació) 

Esmena del 6. p. Popular (núm. 87 1 17681, de modificació) 
Debatudes i votatksahans (esmena núm. 145). 

I,% Sr. Fesrhu’ez i Diaz (PI n ’anuncia la retirada,ajuntument amb les esmenes Prútns. 890, 896 i 399, i anwicia que IM esl‘utpresctl- 
tuda u m  mnencI transaccional a I’esmena 914, signada per tots els Grups parlamentaris, la qual és llegida pcr 1% Sr. Secretari 
Primei; I jwiament amb les esmeties trunsaccirmls a /es estnenes ~rlims, 884, 88 7 i 918 (p, 858). 
Votació de l’esmena transaccional a l’csrnena núm. 884: aprovada per unanimifa/ (LI. 858). 
Votació de l’esmcna transaccional a les esmenes núrns. 887,914 i 91 8: aprovuduwr uriaiiimitut (p. 858). 

D d w  f udes i votudes abuns (esmerla núm. 145). 

Debatudn i votada abans (esmena núm. I I 7). 

Debatudes i votades a bans (esmeno núm. 125). 

Debaíudu i vofuda ubuns (esmena núm. 85). 

)ismenes del G. Socialista CnÚrns. 872 17691, de modificaci6 i de supressió, i 873 [77OI, de modificació) 

Esmenu del G. Sociulista Cnljm. 874 177 11, de modificació) 

flsrnwm del G. Socialista (núms. 875 [7721,876 [7731 i 877 i7741, de modificació) 

Esmeriu del G. Socialista hbm. 878 17753, de modificació i de supressió) 

Direccih General de Pol1 t ica Energktica 
Eqrnencs $4 u. Socia1i.m (nÚrns. 379 L7761, de modificacib; 880 I7771, de modificació i de supressió, i 081 1770 I ,  de modificacio) 

Esmena d d  G. Socialistfi (núm. 882 E7791, de modificació) 

Esmena del G. Sacialistu (núm. 883 [780], de modificacib) 

Esmena del G. Socialista (núrn, 884 /78 11, de modificació) 

Esmena del G. SocialiLsta (mim. 885 [782], d’addici6) 

Esmeriu ddG. Sochlista (núm. 886 [783], de modificació i de supressib) 

Esmena del G. Socialista ( n Ú m  887 [7841, de modificació i de supressió) 

Esmenesdel G. Socialista (mimsp 888 1[7851 i 889 17861, d’addició) 

Esmenu del G. p. Populw (núm. 890 [7871 de modificació) 

Direccih General de Política Industrial i Tecnolhgica 
Esmenes del G. Socicllisfo (núm.  891 C7881 i 892 [7891 de modificació i de supressió, i 893 [7901, de modificació) 

Esmmes del G. Srxiuli.síu (mims. 894 [7911 i 895 [7921, de modificació} 

Esmena del G. p. Popular (núm. 896 [7933, de modificaci6) 

Esmena del G. p. del PSUC (nhm. 897 l794.1, de modificació) 

Esmmu del G. p del PSUC (núm. 898 [7951, de modificació) 

Esmena del G. p.  Popular (núm. 899 17961, de modificació) 

Subdireccib General de Desenvolupament Empresarial 
E m w e s  del G. Socialisia (núms. 903 [&O01 i 904 [8011, de modificació i de supressib; 905 [8O23,906 [803] i 907 I8041, de modifi 
caciÓ, i 908 [SO51 , de modificació i de supressió) 

Esmena del G. Socialista (nljm. 909 18061, de modificació) 

Esmena de( G. p .  del PSUC (núm. 9 1 O [8O7], de supressió) 

Esmena dei G. Socialista (núm. 91 1 [SO81, de modificació) 

Deborudes i votades abans (csmeua núm. 1451. 

Debaiuda i votuda abuns (esmena núm. I I 7). 

&bm& i votada abans (esmena núm. 853. 

IIeeaigudu abans (esmena núm. 8 71). 

Debatudu i votada abuns (esmeriu núm. 134). 

Debatuda i votada abans (emena n i h .  145). 

Decu iguíiu abans (esmena núm. 8 711, 

Debatudes i votudm abans (esmena núm. 134). 

Retirwda abans (esmena núm, 8 71). 

Debatudes i vorades abans (esmena núm. 145). 

Debatudes i votades abans (esmtna núm. 1 J7). 

Retirada a bans (mnena num. 8 71). 

Ilecu igudu a ha ns (esmena núm. 8.5 7). 

Retirada abans (esmena rrúm. 662). 

Retirada abam (esmena nlim, 8 71). 

Debatudes i votades ubam (esmena núm. 145). 

Debatuda i vo~udu abans (esmena nbm. 125). 

Retirada abans (esmena núm. 662). 

Debatuda i votada abans (esmena núm. 14.5). 
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Esmena del G, p .  del PSUC (mim. 9 12 [SOSI, de supressi6) 
Retirada abans (esmena núm. 662). 

Esmena del G. Socialista (n~rn. 91 3 18 1 O], de modificació) 
Dehatuda i votada abans (esmena núm. 85). 

Esmena dcf G. p. Popular (núm. 9 I4 [8 1 1 I ,  de modificaci61 
Decaiguda ahans (esmena núm. 8 71). 

Esmena del G. p.  delPSUC (núm. 9 15 I8 1 21, de supressió i d’rtddicib) 
Retirada ahans (esmena núm. 662). 

Esmena del G. Socialista (núm. 9 1 6 [8 1 33, d’addició i de supressib) 
Retirada abans (esmena núm. 852). 

Esmena del G. p. del PSUC (núm. 9 1 7 I8 141, de supressib i d’addició) 
Retirada abans (esmena núm. 85 7). 

Esmena del G. Socialista (núm. 9 1 8 [8 1 51, d’addicib i de supressió) 
Decaiguda abans (esmena nzim. 8 71). 

Esmenes del G. Socialista (núms. 9 19 [3 161 i 920 [8 1 71, de modificació) 
Debatdes i votades abans (esmenu nlim. 145). 

Esmena del G. p. del PSUC hum.  92 1 I8 1 81, de modificació) 
Retirada abans (esmena nwm. 6621. 

Esmena del 6, Socialista (núm. 922 I8 191, d’addició i de supressió) 
Retirada abans (esmena núm. 8521. 

Esmena del G. p.  del PSUC hum.  923 [820], de modificació) 
Retirada abans (esmenu núm. 85 7). 

Esmena del G. Socialista (nljm. 924 [82 11, d’addicib i de supressib) 
Retirada abans (esmena núm, 852). 

Esmena del G. p .  deiPSUC (núm. 925 18221, de modificació) 
Retirada abans (esmena núm, 85 71. 

Laboratori General d’hsaigs i Investigacions 
Esmenes de/ G. Sociaiisfa (nhns. 926 [823] i 927 [824], de modificació i de supressió, i 928 18251, de modificació) 

Esmena del G. Socialista (núm. 929 [826], de modificació) 

Esmena del G. Socialista hem. 930 [8271, de modificacib i de supressió) 

Esmena del G. Sociulista (núm. 93 1 [8281, de modificació) 

Departament de Comerq, Consum i Turisme. 
Esmenes del G. p .  Popular (núrns. 932 i8291 i 933 [830], de modificació) 

Debahrdes i votades abans (esmena núm. 1451. 

Debatuda i votada abans (esmena núm. 114). 

Deba ruda i votada abans (esmena núm. 125). 

Debatuda i votada abans (esmena mim. 145). 

L% SK Fa-nández i Diaz p) n Sxnuncia la retirada, juntament amb les esmenes númx 935, 958, 959, 960, 9 70, 971, 9 78 i 980 (p. 
858). 

Gabinet del Conseller i Secretaria General 
Esmena del G, Socialista (núm. 934 E8311, de modificació i de supressib) 

Esmena del G. p .  Popular (nhn. 935 [83 21, de modificació) 

Emenes del E: Socialista (niims. 936 I8331, de modificaci6 i de supressió; 937 [8341 i 938 B351, de modificació; 939 [8361, de 
modi ficaci6 i de supressi6, i 940 [837], de rnodificacib) 

Esmena del G. Socialista (núm. 941 18381, de modificació) 

Esmenes del G. Socialista (núms. 942 i8391 i 943 [8401, de modificacib) 

Esmenes del G. Socialista (nims. 944 i84 11 i 945 18421, de modificació) 

&=batuda i votada abans (esmena núm. 11 4). 

Retirada abans (esmena núm. 932$, 

Debatudes i votades abans (esmena núm. 145). 

Debatuda i votada abans (esmena núm. 1141. 

Debatudes i votades abans (esmena niírn. IS 7). 

Debatudes i votades abans (esmena n h .  11 7). 

Debatuda i votada abans (esmena núm. 125). 

Torn a favor: 1. Sr. Rib6 (PSUC.., juntament amb les esmenes nlims. 949 i 986, ianzsncia la retirado de l’esrnena num. 977 (p, 858). 
Torn en contra: I. Sr. Muntal (CiU) (p. 858). 
Votació: rebutjades per 26 vots afavor, 6 7 en centra i cap abstenció (p. 859), 

Esmena del G. Socialista (núm. 946 18431, de rnodificacib) t 

Esmena del 6. p. del PSUC (nt~m. 947 €8441, de modificació) 
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Esmma del G. Sociulista (núm. 948 t8451, de modificació) 

Lsmena del G. p. delPSUC (núm. 949 18461, de modificació) 

Esmem de/ G. Socialista (nijms. 950 [fi471 i 951 18481, de modificació) 

Direcció General de Prornacib Comercial 
Esmena &I E. Socialista (mim, 952 [8491, de modificació) 

L w m a  del G. Socialista (núm. 953 [SSOl, de modificació) 

Esmenes del G. Socialista (núrns. 954 185 11, d’addici6 i de supressió; 955 [852], de modificació, i 956 i8531 i 957 [854], d’addició i 
cie supressió) 

Deharuúa i vofada abans (esmena núm. 1451. 

Debatuúu i votada abatis (esmena núm. 947). 

Debatudes i votades abans (esmena núm. 145). 

Debatuda i volada ahans (esmena núm. 11 7). 

Dehutudu i votada abans (esmena núm. 145). 

Torn a favor: 1. SL Cigadn (S), juntament amb les esmenes núms, 964, 981, 982, 983, 984 i 985 (v. 859). 
Torn en contra: 1. Sr. Munta1 (CiU) (17. 8601, 
Votació: rebutjades per 31 vots a,favor, 73 pti contra i cop abstmcib 6.861). 

Esmena del G. p. Popidar (núm. 958 [855], de modificacib) 
Refirada abans (esmena nfim. 932). 

Direccib General de Comerg Tnterior i Consum 
Esmenes del G. p. Popular húms.  959 [8561 i 960 [8571, de modificacib) 

Rptirades abans (esmena núm. 932). 
Esmena del G. Socialista (núm. 96 1 [85 81, de modificació) 

Debatuda i votada abans (esmena ntkm. 145). 
Esmenes del G. Socialistu (nhms. 962 [8591 i 963 [86O], de modificació) 

Debatudes i votades abans (esmena niim. 114). 
Esmena de1 G. Socialista (núm. 964 [86 11, d’addició i de modificació) 

Debatuda i votaúa abans (esmerra núm. 954). 
E m m a  del G. Socialjstu (nljm. 965 18621, de modificacib) 

Debatuda i votada abans (esmena núm. 11 7). 
Esmena dei G. Socialisia (nfim* 966 [863l, de modificacib i de supressió) 

Debatuda i votada abans (esmena mim. 125). 
Esmena del G. Sooialistu (núm. 967 28641, de modificació) 

Debatuda i votada abans (esmena núm. 145). 
Esmena del G. p. Popular (núm, 968 [865], de modificació) 

Retirada abans h m e m  mím. 932). 
Esmena del G. Socialista (núm. 969 L8661, d’addició) 

Retirada abans (esmena núm. 134). 
Direccib General de Turisme 
Esmenes del G. p.  Popular (núms. 970 B671 i 97 1 i8681, de modificació) 

Esmenes del G. Socialisfcr (núms. 972 [869], 973 18701 i 974 18711, de modificació) 

Esmena del G. Socialisfa (núm. 975 [8721, de modificació i de supressió) 

Esmena del G. Socialista (núm. 976 E8731, de modificació) 

Esmena del G, p .  deiPSUC (núm. 977 r874.1, de modiFicaci6) 

Esmena del G, p.  Popular (mim. 980 18771, de modificació) 

Esmenes del G. Socialista (núms. 981 E8781 i 982 18791, de modificació, i 983 [SSOl, 984 C8813 i 985 C8821, d’addició i de 
modi ficacib) 

Esmena del G. p. delPSUC (núm. 986 18831, de modificació) 

Sindicatura de Comptes 
Esmenes del G. p. U‘Esquerru Republicana (núms. 987 [8841 i 988 [SSSI, de supressib, i 993 [a%], de modificació) 

Relirudes abans (esmena núm. 932). 

Dt?batudes i untades ahans (esmena núm. 145). 

Debatuda i vofadu abans (esmenu mim, 126). 

Dehcaiuda i votada abans (esmena núm. 8-53, 

Retirada abcans (esmena pliim. 94 71, 

Retirah abans (esmena núm. 9323. 

Retirades abans (esme m núm. 954). 

Debatuda i votada abans (esmena n i h .  94 7). 

Torn a favor: I. Sr. Vila i comaposada (ER) 6, 861). 
Torn en contra: I .  SP. Subirh (CiU) (p. 861). Tot seguit, I% SE Vila i Comaposada (ER.) n’anuncia /a retirada (pe 862). 
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Organismes Awtbnoms 
Institut Catali de Serveis a la Joventut 
Esmena del G, p.  Popular (núm. 994 [8&7], de modificacib) 

Esmenes delG. Sociaiisfa (nljms. 995 ~3883 i 996 [8891, d’addició i de modificació) 

Esmena del G. p. del PSUC (n6rn. 997 [SSO] de supressió i d’addicib) 

Debatuda i votada csbans (esmena mim. 158). 

Torn a favor: 1- Sr. Soto (S), que plr ’anuncia la retirada 6. 862). 

Torn a favor: I, Sr. Ribb (PSUC) (I. 862). 
Torn en contra: i. Sr. Casals i Lezcano (CiU) 6, 862). 
Votació: rebu fjadu per 33 vots a-favor, 60 en contra i cap abstemi6 (p, 8631. 

Esmenes del G. Socialista InÚms. 998 1891 1 d’addició i de supressib, i 999 18921, d’addició i de modificació) 
Retirades a buns (esme na núm. 9 95). 

Escola d’AdrninistcaciÓ Pitblica de Catalunya 
Esmena del G. p. deiPSUC (núm. 1000 18931, de modificació) 

Entitat Autonorna d’OrganitzaciÓ d’Espectacles i Festes 
Esmena del G. Socialista (núm. 100 1 [8941, de modificació) 

Esmena del G. Socialista (núm. 1003 /8951, de rnodificacib) 

Junta de Residus 
Esmena del G. Socialista CnÚm 1005 I8961, de modificaci6) 

Institut Catala de la Carn 
EsmenesdelG. p. deiPSUC (núms. 1006 13971, de supressió, i 1007, [8981,1008 

Institut Catalh del Crkdit Agrari 
Esmena del G. p. delPSUC (núm. 1 O 1 1 /9O2], de modificació) 

Institut Catalh del Sol 
Esmena del G. p. Popular (núm. 1012 [9031, de modificació) 

Esmena del G. Socialista (núm. 1 O1 3 19041 de modificació) 

Esmena del G. p* de Convergknciu i Unió (núm. 1 O1 4 [905], de modificació) 

Torn a favor: 1. SE RibÓ (PSUC), que n ’anuncia la retirada 6.863). 

Debutudu i vomhz lrbans (esmma iaúm. 433). 

Debatuda i votada abans (esmena núm. 602). 

Debatuda i votada abans (esmena ntim, 602). 

Retirades abms (esmena n i h .  662). 

Retimdia rrbuns (esmena nMm. 602). 

Debatuda i votada abans (esmena nhn. 100). 

Debatuda i votada abans (esmena núm. 656). 

Torn a favor: 1. Sr. Mmb (CiU) b. 863). 
Votacib: aprovada per 66 vots a favuc cup en contra i 34 abstencions 6, 863). 

Entitats Gestores de la Seguretat Social 
Institut Cataia de la Salut 
Esmeria del G. p. del PSUC (núm. I O 1 5 /9O6], de supressió) 

8991,1009 9001 i 1010 [901], de modificació) 

Torn a Favor: H SK Espsa (PSUC), juntament amb les esmenes nzims. 1 O1 7, I O1 8, I O1 9 i 1021, i presenta U P ~ Q  esmena tkcpfica 
que és aprovada per assentiment (p. 863). 
Torn en contra: 1. SE Escudé (CiU) (p, 864). 
Votaci6: rebuijadesper 36 vots afavor, 6 7 en contra i cap abstencib (p. 86.5). 

Debatuda i votada abans (esmena nzim. 484). 

Debatudes i votades abans (esmena Húm. 1015). 

Debatuda i votada abans (esmena nhm. 484). 

Debatuda i votada abans (esmena núm. 1015). 

Esmena del G. Socialista (mim. 10 16 [907], d’addici6 i de supressió) 

Esmenes dei G. p. del PSUC (nljms. 1017 [9081,1018 19091 i 1019 [SlOI, de modificaci$ 

Esmena delG Socialista (núm. 1020 [91 I], d’addicib i de modificació) 

Esmena del G. pm del PSUC (nlhm. 102 1 [9 121, de modificació) 

Esmenesdd G. Socialista (núms. 1023 19131, de modificacib i de supressiú; 1024 19141 i 1025 [9351, de modificacib, i 1026 [9i6], 
1027 [9171,102& 191 81 i 1029 19191, d’addicib i de modificacib) 1 

Debatudes i votades abans (esmena niím. 484). 
Institut Catala d’Assistkncia i Serveis Socials 
Esmena dei G. p. del PSUC (núm. 1 O3 1 W O ] ,  de modificacib) 

Torn a favor: H. Sr, Espasa (PSUC), juntament amb les esmenes núm. 1033 i 1 Q46, i anuncia la retirada de les esmenes núms. 
1032,1041, I042 i 1043 (p. 865). 
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Torn en contra: 1. St: Escudé (CiU) (u, 865). 
Votacib: rebutjades per 35 vots a favor, 6 T en contra i cap abstemi6 b. 865). 

Retirada abans (esmena n i h .  1031). 

Debatuda i votada abans (esmena núm. 1031), 

Debatuda i votada abans (esmena ntirn. 5001. 

Behatudes i votades abans (esmena ntim. 51 4). 

Retirades abans (esmena núm. IO313. 

Debatuda i votada abans (esmena núm, IO31). 

El M. H Sr. President anuncia que ha estat retirada 6. 865). 

Dehatuda i votada abans (esmena núm. 51 4). 

Debatuda i votada abans (esmena núm. 1031). 

&batuda i votada abans (esmena nhn. 934). 

Esmena del E. p. del PSUC (nhm, E 03 2 192 1 1, de  modificació) 

Esmena del G. p del PSUC (nbrn. 1033 [922], de modificacib) 

Esmena &E G. Socialista (núm. 1034 f9231, de modificació i d’addició) 

Esmenesdel G. Socialista (núms. 1035 [9241, 1036 19251,1037 19261 i 1038 19271, d’addició i de modificació) 

Esmenes del G. p .  delPSUC (nhms. 104 1 19281 i 1 042 /9291, de modificació) 

Esmena del G. p. del PSUC (núm. 1043 [9301 de modificació) 

Esmena del G. Socialista h u m .  1044 [93 11, de modificació) 

Esmena del G. Socialista (núm. 1045 19321, d’addicio i de modificació) 

Esmena del G. p. del PSUC (núm. 1046 [9333, de modificació) 

Esmena de¡ G, Socialista (núm. 1047 [934], d’addici6 f de modificació) 

Corporació Catalana de Radio i Televisió 
Emem del G. Sociaiisfa (niíms. i049 L9353, 1050 119361, 105 I [9371,1052 l-9381 de modificació, i1053 [939], de modificaci6 i de 
supressió) 

Esmena dei G. p* d’Esquerru Republicana (nhm. 1054 r9401, de supressió) 

Esmena del 6. Socialista (núm. 1055 E94 11, d’addici6 i de modificació) 

Articulat (Continuació.) 
Article 1 
Esmena del G. p.  delPSUC (núm. 1, de rnodificacib) 

Esmenu de¡ G. Socidista (núm. 2, de modificació) 

Article 11 
Esmena! del 6. Socialista (núrn‘ 3 1, de modificació) 

Punt 1 
Esmenu del G, p.  deiPSUC (núm. 32, de modificació) 

Torn a favor: I. S,: Santiburcio (SI, juntament amb ¡’esmena núm. 10.55. Tot seguit, n ‘anuncia la retirada (p. 865). 

Retirada abans (esmena nhn. 136$, 

Retirada abans (esmena núm, 1049)). 

El M. H ,  Si-. President pl ‘anuncia eS decai‘ment 6 .864) .  

EI M. H. Sr. President n ’anuncia el decuMwnt (p. 866). 

El M SE President n ’anuncia el decaiinenf (p. 866). 

Torn a favor: I. SK RibÓ (PSUC.), que en retira les iletresa), b) i c). Tambi defensa l’esmena nzjm. 814 6.864). 
Votació de i’esmena 814 i de la lletra d) de I’esmena núm. 32:  reblatiades per 36 vots a f a v o ~  6 7 en contra i cap absfemi6 6, 
866). 

T a t  del Dictamen 
Votació de I’article 1 i del punt 1 de I’article 1 1 : aprovatspr 74 vots a favor, 40 en contra i cap abstmció (u. 866). 

Exposició de motius 
Votacib: rpbu{jadaper cap vot a,favor, 69 en contra i 45 abstencions (p. 866). 
El M. H. Sr. President anuncia que ha estat presentada una esmena tknica al títol de la Llei, signada per tots els Grups, la qual 6s Ile- 
sida per I %  SK Secretari Primer i aprovada per assentiment 6. 866). 

Votaei& aprovutspr lananimitat (p. 866). 
Explicacions de vot: I. Sr. Torres (ER) (u, 866); I. Sr. RibÓ (PSUC) rr/. 867); I. SK Fernándm i Diuz (P) 6, 868); H .  SK Armet 
(S) (a 869), i I. Sr. Subirh (CiU) (p. B 70). 

Eleccih d’un Síndic de la Sindicatura de Comptes per a substituir la vacant produYda per trasphs (arts. 20.1 i 26.a) de la tlei 
6/1984, de la Sindicatura de Comptes). 

Alteració de I’ardre del dia 

Títols de la Llei 

És elegit. elSL Trad amb 1 O1 vots (II. 8 72). 

EI M. H. SK President anuncia que la Presi&ptcia proposa que siguin suprimits elswnts terceK quart i cinqu; de I’ordre del dia de la 
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sessib, i la Cambra ho aprova per consentiment (p. 872). 
EI M. H. Sr. President llegeix un pronunciament de solidaritat amb els pobles dxtibpia i Eritrea, signat per tots ek Grupsparlanaenta- 
ris, ai quals Srdherek també la Presidkncia 6. 8 7 8 .  

S ‘aixeca la sessib a les vuit del vespre i tretze minuts. 

La sessi6 es rept-kn a tres quarts de ~ P M  del mutí i tretze mirauts. 
Presideix el M. H. Sr, President del Parlament, acompanyat de tots 
els membres de 10 Mao, la qual és assistin’a per I’qficiul Majop, 
i ’Oidor de Cumptes i el Lletrut SK Ferret, 

En el tnomenf de cumepzgur, al banc del Govern seu el M. H. Sr. 
President de la Generalitat, acompanyat de tors els H. Srs. 
Cumellers, 

El Sr, PRESIDENT: Es repren la sessib. Entrem ara al De- 
partament de Cultura i la primera esmena que trobem és la 
357, del Grup parlamentari d’Esguerra Republicana, Per 
defensar-la té la paraula l’llhstre Diputat senyor Mar@ Casa- 
novas. 

El Sr. CASANOVAS: Senyor President, senyories; faré la 
defensa, senyor President, de les esmenes 357, 366 i 368 -és 
un conjunt d’esrnenes amb un sol objectiu: una subvenci6 es- 
pecífica a 1’Fnstitut d’Estudis Catalans- i ho faré breument 
perqu6 crec que els cinc Grups d’aquesta Cambra, i tambk tot 
el Govern, estem tots d’acord a donar a I’Institut els mitjans 
que necessita per continuar realitzant la seva tasca. Podem di- 
ferir en els procediments per aconseguir-ho, perb crec que 
amb una bona voluntat trobarem, tots plegats, aquest matí, un 
punt de coincidkncia per aconseguir-ho. 

És segurament superflu explicar aquí quS: és I’Institut d’Es- 
tudis Catalans. Intentar6 resumir-ho. Fundat l’any 1907 per 
Enric Prat de la Riba, quan nom& era President de ia Diputació 
de Rarcefona, ha realitzat una tasca, directament o indirecta- 
ment a través de les seves filials, que ha resultat absolutament 
decisiva per a la cultura catalana i, sobretot, per a la nostra Ilen- 
gua. Cal dir tambk que els moments mks dificils de la Dictadura 
de Franco 1’Institut es mantingué, i en certs moments gairebé 
fou I’Únic baluard dempeus en la nostra cultura sense transigir 
ni sotmetre’s. 

L‘Institut 6s quelcom dificil de descriure en poques paraules. 
fis a la vegada una acadernia, un centre de recerques, un pro- 
motor cultural i molt mks. La seva projeccib exterior, en tant 
que membre de la Unió Academica Internacional, ha estat 
sempre molt important i ,  segurament, aviat ho serA més enca- 
ra. En fi, el seu Arnbit legal --i aixb em sembla important- no 
es limita al territori sota 1’AdministraciÓ de la Generalitat sinó 
que, d’acord amb un Decret de I’Estat que el va selegalitzar 
abans del restabliment de la dernocrhcia, s’estén a tota I’irea 
dels pdisos de llengua catalana dins de ]’Estat espanyol. 

L’Institut estA actualment en una fase d’adaptació a l’enornie 
complexitat que té avui el món de les cihncies i de la recerca. 
Malgrat aixb, la seva activitat i els seus estudis continuen 
essent molt considerables. Com a prova d’aixb tinc a sobre 
--no les he baixades- les memories d’activitats del període 
d’octubre del 82 a desembre del 83, l’últim editat, que co- 
mprh 1.983 atapaides pagines de gran format, que no les re- 
ssenyaré, els ho estalviaré per no cansar-los i per ésser breu i 
perquk molts de vostks, segurament, ja ho han fullejat, ja ho 
han llegit i ja n’estaan assabentats. 

Per totes aquestes raons, el nostre Grup d’Esquerra Republica- 
na creu indispensable dotar I’lnstitut d’Estudis Catalans dels mit- 
jans economics necessaris, i per aixb demanem als senyors i a les 
senyores Diputats de votar favorablement aquestes nostres es- 
menes, que intenten fer-ho. 

MoEtes grhcies, senyor President. 
(L7. SI: RihÓ demana per parlar.) 
El Sr. PRESIDENT: L‘IMustre Diputat senyor RibÓ te la pa- 

raula. 
El Sr, RIBÓ (de I’escd estand: Senyor President, nosaltres 

tenim l’esmena número 383, que va adreqada al mateix objectiu, 
i que m’agradaria poder-la defensar breument en aquests mo- 
ments. 

El Sr. PRESIDENT: L‘IHustre senyor Ribó té la paraula. 
El Sr. RIS6 Nosaltres varem plantejar una esmena de dotaci6 

de 50 milions a 1’Institut d’Estudis Catalans, que ara quedarien 
reduits a 35 milions j a  que el Grup que dóna suport al Govern, en 
Comissió, va fer passar una esmena que era de I5 milions de do- 
tació a 1’Institut d’Estudis Catalans, per la via de les rectificacions 
que pudorosament en diem (< tecniques H per tapar errors 
-perque em sembla que deu ser un error, un oblit, si ho volen, 
més suaument, pero és un error oblidar-se 1’Institut d’Estwdis 
Catalans- del Consefl Executiu, i ens sumem plenament a les 
argumentacions que ha fet el senyor Mar@ Casanovas per dema- 
nar d’arribar a aquests 35 milions més, que farien els 50 de dota- 
ció total per a l’hstitut &Estudis Catalans. Per tant, la nostra 
esmena ve a afegir-se, o 6s identica a l’anterior, i la donem per de- 
fensada en aquests termes. 

Grhcies, senyor President. 
El Sr, PRESIDENT: Per a un torn en contra, si és que ..., el 

doctor Colomines té fa paraula. 
El Sr. COLOMINES: De l’escó mateix, senyor President. Bé, 

nosaltres, en els Pressupostos del 84, ja vam explicar la nostra po- 
sici6 en relació amb l’lnstitut d’Estudis Catalans -tot el que 
s’hhagi pogut dir a favor, no cal dir que tb el nostre suport-; en 
Comissib, en el Pressupost de 1985, ho varn tornar a expressar, 
pero, a més a més, varn plantejar una esmena, que va ser aprova- 
da, de 15 milions, a favor de I’Enstitut d’Estudis Catalans, 

Ho repetiré un moment, només perquk se sipiga Ea nostra posi- 
ció: nosaltres pensivern que l’ajut, la dotació, a l’hstitut d’Estu- 
dis Catalans havia de venir per una estabilitat i un acord entre la 
Generalitat i la Diputació; nosaltres pensivern que, a més a més, 
I ens cornprometiem que no quedes res del que I’Institut d’Estu- 
dis Catalans pogués fer, que nosaltres d’una manera o altra ho SO- 

lucionaríem -com ha estat i com ha suc&it fins ara-, perb, 
perquk realment aquest acord, doncs, s’iniciés, i també per qües- 
tió de principi, nosaltres vam plantejar una esmena de 15 milions 
de pessetes, que fou aprovada, i que ja asti inclosa en el Dicta- 
men de la Comissió. 

De tota manera, nosaltres pensem que si la majoria de la 
Cambra, doncs, té interes a incrementar aquesta dotació a l’hsti- 
tut d’Estudis Catalans -miri’n, aquest matí, aquest Diputat es 
troba en una gran forma després d’allb d’ahir. .. Ja vam iniciar en 
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la Comissi6 un cert tempteig -ja saben que vaig aprovar dues 
esmenes també, en Cultura, de mil pessetes; són qüestions tes- 
timonials perb que ran preveure el que hi hauria-; nosaltres 
plantejariem, si els senyors Diputats i els senyors portaveus 
dels Grups ho permetessin, una transaccional per dotar amb 
més quantitat I’Institut d’Estudis Catnlans, potser no amb la 
xifra total que demanen, pero amb una dotació que, en con- 
junt, representarien 40 milions de pessetes: 15 de I’esmena 
que havíem fet nosaltres i 25 d’aquesta. 

rl dir que si li sembla, senyor President, jo li presento una 
transaccional. (Pausa.) Carai!, un moment, ara he perdut la 
transaccional (Pausa+) Esth sense firmar, perb ja ia firmarem 
després. (Rialles.) Home, és clar, no la podíem pas firmar 
abans de presentar-ho. 

’ 

Moltes gricies. 
El Sr. PRESIDENT: La senyora Secretaria llegir2 la transac- 

cional. 
La Sra. SECRETARI A TERCERA: <<Esmena Iransaccio- 

nal. Alta: secció OT, servei 01, conccpte 471.02, a I’Institut 
d’Estudis Catalans, cle 25 milions de pessetes. Baixa: secció 
A7, servei A2, compte 622.01, altres inversions per a la posada 
en marxa d’edificis o d’immobles, vincultats o no al Departa- 
ment. (Pausa.) Signants: els Grups parlamentaris de CiU, Es- 
querra, PSU i Socialista. )) 

(LX SK Ciotas demana per parlar.) 
EI Sr. PRESIDENT: EI senyor Clotas té la paraula. 
El Sr. CLOTAS (de l’escti estant): Senyor President, grhcies. 

Com a signants d’aquesta esmena transaccional, el Grup Socia- 
lista tenia una esmena amb el mateix concepte de baixa, que és 
l’esmena 380; ja n’anuncio la retirada en favor de l’aprovacib 
d’aquesta esmena transaccional, tot afegint que el Grup Socia- 
lista --durant els diferents exercicis pressupostaris, I’any 84, el 
Pressupost que vArern aprovar la setmana passada- havia Fre- 
sentat una esmena de dotació per a 1’Institut d’Estudis Catatans 
d’una partida de 58 milions de pessetes. Vam entendre en el 84 
que és que l’lnstitut d’Estudis Catalans era el primer exercici 
que no tenia com a entitat fixa una quantitat de subvencio 
perquh recollia quantitats proporcionals d’aquell concepte que 
se’n diu ({Subvencions a institucions sense finalitat de lucre H .  

Així mateix v h m  entendre-ho per a aquest 85. Per aquest 
motiu no haviem presentat, nosaltres, esmena de dotació d’a- 
questa partida que, en cadascun dels projectes de Pressupostos, 
haviem presentat. 

Per tant, ens sumem absoiutament de bon grat a aquesta 
esmena transaccional, i res més. 

Gracies, senyor President. 
EI Sr, PRESIDENT: Molt be. Moltes grhcies. La senyora Se- 

cretiria s’havia oblidat de dir -cosa que Iamento- que el 
Grup Popular tambB signa aquesta esmena transaccional. 

Davant de la signatura de tots i de les manifestacions que 
s’han fet aquí, crec que podem considerar acceptada aquesta 
esmena transaccional per assentiment. Suposo que hi ha 
cap.. . (Pausa.) Podem considerar-la aprovada per assentiment. 

( L I  SK Ciotas demana per parlat:) 
El senyor Clotas té la paraula, 
ET Sr. CLCYTAS (de ¡’escó estant) Senyor President, sense 

hnim d’entorpir el ritme del debat, si totes les esmenes ies 
votem, el més logic seria que aquesta també fos votada, encara 
que sigui transaccional. 

El Sr. PRESIDENT: Bé, doncs, en aquest cas, la votem. 
(L X Sr. Fernb ndez i Díuz demana per paiiar. 1 

Els qui estiguin d’acord amb aquesta esmena transaccional, 
que es posin de peu dret, (Pausa. L I  Sr. Vice-pi-esiderrt Primer 
anuncia ai M, ff. Sr. President que I %  Sr. Ferncindez i Díaz ha de- 
manatperpadar.S Ah!, perdó, no ho sabia, perd6, jo no ho he 
entks, aixb. 

EI Sr. FERNÁNDEZ I DiAZ: Senyor President, realment 
nosa1 tres era per comunicar que hi havia un error aquí perquk 
evidentment ja havíem quedat amb el Diputat senyor Colomi- 
nas a signar aquesta esmena trmsaccional, I anuncia també 
que com que nosaitres teniem presentada una esmena, concre- 
tament la 379, al mateix concepte de baixa, també la donem 
per retirada des d’aquest moment. La 379. 

Gricies. 
EI Sr. PRESIDENT: Bé, queden decaigudes les altres, 

aquestes que hem esmentat i ara anem a votar la transaccio- 
nal. 

Els qui estiguin d’acord amb aquesta transaccional, que es 
posin dempeus. 

Els qui hi estiguin en contra? 
Els qui s’abstinguin? 
L’esmena transaccional ha estat aprovada per unanimitat 

deis presents. 
Ara ve una esmena, 358, del Grup parlamentari del Partit 

Socialista Unificat que esti dislocada; per tant, no la discutirem 
aquí: quedari posposada per quan discutirem I’esmena 417. 

Passem ara a la 360, del Grup Socialista. Per defensar-la, 
dono la paraula a I’Ilnlustre Diputat senyor Clotas, 

El Sr. CLOTAS: Senyor President, comunicar-li que en 
aquesta intervenció -retirada ja I’esrnena 380, per la transacci- 
onal que acabem d’aprovar- anuncio també la retirada de les 
esmenes numero 365,375,376,377,395 i 401, 

El Sr. PRESIDENT: Molt bé. Moltes gracies. 
El Sr. CLOTAS: I tinc la intenció de defensar de manera 

agrupada, en aquesta intervenció, les esmenes 359 -que nos- 
altres entenem que encara. ,. 

EI Sr. PRESTDENT: Jo la tenia anotada com a ja substancia- 
da. 

EI Sr. CLOTAS: 359. Bé: 360, 361, 362, 363,364, 367,369, 
370, 371, 374, 384, 388, 390, 391, 392, 393, 394, 396, 397, 
399 i la 400. I amb aixi, es donaran per defensades totes les es- 
menes referents al Departament de Cultura. 

EI Sr. PRESIDENT: Molt bé. Moltes gricies. Té la bondat 
d’assegurar-me ..., ésadir, hadit ( ( 3 9 5 ~  o t c 6 ~ ?  

El Sr. CLOTAS: 396. 
El Sr. PRESIDENT: 6. 
El Sr, CLOTAS: 397,399 i 400. 
El Sr. PRESIDENT: D’acord, d’acord. 
El Sr. CLOTAS: Donarem per defensades, aixi, totes les del 

Departament de Cultura incloent també una esmena que 
tenim a la baixa en I’Organisme Autonom d’Espectacles i 
Festes, dins de les entitats autonomes. 

Senyor President, senyores i senyors Diputats, senyors 
membres del Govern, senyor Rigol, agraint que estigui avui 
present aquí, tenint en compte que no varn tenir I’honor de la 
seva companyia en els Pressupostos del 84, el Grup Socialista 
va fer en la darrera legislatura, en I’anterior legislatura, una crí- 
tica insistent, amb uns eixos fonamentals, amb uns aspectes fo- 
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namentals, del projecte de Pressupostos del Departament de 
Cultura i de la política que indicaven aquests Pressupostos del 
Departament de Cultura i que empraven la línia a seguir per 
I’anterior titular d’aquesta Conselleria. I els eixos o aspectes fo- 
namentals bisics que nosal tres criticavern eren els següents: 
en primer lloc, el tancament, l’aillament, l’isolament que patia 
l’anterior Conseller de Cultura i que va provocar, amb la seva 
línia política, marginant molts sectors d’opinib plural en el si 
de Catalunya a contribuir en un projecte cultural comh 
quelcom que nosaltres criticavern com un retrocés important, 
tenint en compte que, en cultura, a Catalunya era possible, 
després de tota una practica exercida en epoca de resistbncia, 
buscar el minirn comh denominador que fes possible un esforG 
comú de tots aquests sectors d’opinió, de totes aquestes forces 
socials i polítiques, entorn d’un projecte cultural. Aquest, per 
a nosaltres, va ser l’aspecte m6s crític de l’actitud de I’anterior 
Conseller de Cultura, 

Així mateix, altres eixos van ser E’excessiva burucratització 
del Departament de Cultura, creant, gairebé, una pirfimide a la 
inversa; és a dir, hi havia tal desproporció entre els quadres 
creats en la Conselleria i el personal de funcionaris o de colla- 
boradors i assessors contractats, amb tal desproporc%, que 
crkiem que s’estava burocratitzant de manera totalment exces- 
siva i incomprensible aquest Departament quan, si no recordo 
malament, encara l’any 83 per cada cap deqecció o de servei hi 
havia tres funcionaris adscrits a la seva respgnsabiiitat. 

Criticavern la manca de programes en I’elaboració del Pres- 
supost. Se’ns presentava un Pressupost sense una orientació 
de que es volia fer amb les diferents responsabilitats que agluti- 
na el Departament de Cultura. Els serveis venien en uns llistats 
inacabables de partides de subvencib, perb era totalment indes- 
xifrable quina orientacib política volien representat o volien in- 
dicar aquests Pressupostos, 

Criticavern tambb la manca de dihleg, la manca de colalabora- 
cib, la manca de plataforma entre el Govern de la Generalitat 
-en aquest cas, de la Conselleria de Cultura- i entre altres 
ens territorials, per establir unes linies d’actuaci6 comunes. 
Aixb varem poder també discutir-ho la setmana passada en els 
Pressupostos del 84. 

i, finalment, com un altre aspecte fonamental, criticivem la 
poca objectivitat i arbitrarietat, al mateix temps que una manca 
de mínima transparencia, en la politica de subvencions i en els 
criteris que havien emprat per a I’orientacib d’aquesta politica 
de subvencions. 

El primer que vull dir -igual que vaig dir en el 84, en els 
Pressupostos del 84- és que els primers discursos del Con- 
seller senyor Rigol, en prendre possessib com a nou Conseller 
de Cultura, per al Grup Socialista van ser esperancadors, i re- 
cordaré que el nostre President de Grup, senyor Obiols, ho va 
esmentar d’aquesta forma en el discurs del debat general 
tingut el darrer setembre, perque S U ~ Q S ~ V ~ ~  tot un canvi d’ac- 
titud, de tarannh i d’orientació politica en allb que era la re- 
sponsabilitat de la Conselleria de Cultura, malgrat que natural- 
ment coneixíem que es veia subordinada a una Iínia colelectiva 
de govern que no havia canviat; pero, en principi, vhrem 
trobar absolutament esperatqador el discurs del senyor Rigol, 
ja que emfasitzava un canvi d’actitud en les quatre línies que 
nosaltres més insistentment haviem criticat. 

I, aixb, haig de dir que en alguns aspectes ha estat així. Per 

exemple, nosailres &rem saludar amb satisfacció la creació 
d’un Consell Assessor de politica cultural ampli, plural, provi- 
nent de diferents sectors, diferents d’opinió, etcktera; nos- 
altres el varn saludar amb satisfacció, Hi ha hagut també altres 
gestos per part del Conseller de Cultura que nosaltres iamb6 
hem saludat amb satisfacció. I aquest, per dir la veritat, és el 
motiu fonamental pel qual nosaltres, en el Pressupost 
-Projecte de Pressupost- del 1985, no hem presentat una 
e m e n a  a la totalitat: per la confianca que es derivava -avui 
encara- de la voluntat dels discursos del Conseller Rigol per 
variar I’actitud d’aquesta responsabilitat. 

Perb, malgrat aixo, hem de dir --i malgrat alguns aspectes 
positius- que la Iectura d’aquest Projecte de Pressupostos 
indica que en la prktica política, que en els continguts del Pro- 
jecte de Pressupostos que avui vostbs ens presenten no hi ha 
hagut variació politica; se segueix la mateixa tendencia, se se- 
gueix la mateixa orientacib. 

Nosaltres vam criticar en el Projecte de Pressupostos del 84 
gairebb els mateixos aspectes que acabo d’esmentar per a la 
darrera legislatura. Continuava, i continua avui, una burocra- 
tització excessiva del Departament de Cultura, amb una infla- 
ci6 de personal que nosaltres creiem que s’ha de corregir. Criti- 
cavem la manca d’una rnembria explicativa -i avui continuem 
criticant-ho- del Projecte de Pressupost, que fa impossible, 
senyor Conseller, esbrinar quina orientaciú política vol vostl: 
donar al sector del llibre, al sector del cinema, al sector del 
teatre, etchtera; perque la Memoria, i’Acnnex de Memoria que 
acompanya els Pressupostos, senyores i senyors Diputats, 
vostks saben que no ens aclareix absolutament res. 

Critichvem la manca... o el llistat de nou, exhaustiu i partim- 
Earitzat, de petites partides i conceptes en cadascun dels ser- 
veis, que feien ja no tan sols esbrinar on anaven dirigides o 
quina orientació política. tenien, sin6 en quines quantitats con- 
sistia cadascun dels serveis dels Pressupostos per a l’any 8 5 .  I, a 
títoi anecdotic, recordaré que en aquell moment pregunthvem 
al senyor Colomines: <<Bé, digui’ns vostk quant hi ha pressu- 
postat en cinema, en teatre, en el llibre, en arts plhstiques, et- 
&era, per ai Pressupost del 1984,); i en aquell moment 
-potser el vam agafar de sorpresa- no ens ho va saber contes- 
tar. La veritat és que nosaltres vam tardar molt a saber quant hi 
havia pressupostat, perque es tractava d’anar esbrinant partide- 
ta per partideta, en alguns casos separar les de mhsica, cinema- 
tografia, etcbtera. 

Per tant, critiquem els aspectes generals de continuitat que 
representa aquest Projecte de Pressupostos respecte als dife- 
rents Projectes de Pressupostos presentats en aquesta Cambra 
durant I’anterior legislatura. 

I, per entrar directament en els paquets que nosaltres esme- 
nem en els Pressupostos d’enguany, parlaríem en primer lloc 
de quelcom que també va sortir la setmana passada, que és l’ab- 
sencia absoluta d’una política coordinada amb els ajuntaments. 
1 jo crec que, aquí, el que Bs més greu, és la manca de filosofia 
política del Govern de la Generalitat, en el seu conjunt, sobre 
el que representen les institucions, o /es entitats territorials i 
institucions locals, corn a xarxa d’Administraci6 pública a Ca- 
talunya i, per tant, pertanyent al que 6s el govern general de 
Catalunya. Nosaltres -i no cal recordar 1’excel.lent debat que 
ahir, sobre el mateix tema, ens van proporcionar el meu co- 
mpany de Grup, senyor Nadal, i el Conseller senyor 
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Alavedra-, nosaltres considerem que el Govern de la Genera- 
litat actua amb malfianca respecte als ajuntaments en el seu 
conjunt, en general. Actua a vegades amb recel, a vegades 
amb boicot objectiu, a vegades -carn, per exemple recordant 
la de fenestrada LIei de Museus- , amb voracitat expropiadora 
respecte a la cornpetkncia patrimonial dels ajuntaments; actua 
amb una certa voracitat expropiadora. 

I el que emfasftzivem era l’error que aixh suposava des del 
Govern de la Generalitat. De no considerar els ajuntaments, 
en primer llac, com a I’instrument més útil per generar política 
-en aquest cas, sobretot politica cultural -, tenint en compte 
que eren els primers cataIitzadors i coneixedors de les proble- 
rnitiques i dkficits que pateix la poblaci6 i que, per tant, en lloc 
de treballar conjuntament amb aquests ajuntaments establint. 
una pfanificxió comuna d’acció cultural, el que s’estava fent 
era una conf‘rontacih sistemiitica, disputant-se p a r c e h  d’ac- 
tuació direcia respecte als ciutadans --all0 que ens deia ahir el 
senyor Alavedra: (<Nosaltres voldrem en el futur mantenir Ic2 
garantia de poder actuar sobre els ciutadans)>--; i aixb provo- 
cava, no una colk~boració, sinó una confrontació absoluta amb 
els ens locals. 

Aixo vol dir que vostks perdien -i perden- de vista el que 
és Veix bhsic de I’actuació d’un govern de qualsevol pais, que 
és -a travks d’aquests ens territorials, a travbs dels 
ajuntamenis- treballar d’una manera planificada, coordinada; 
inipulsar hcci6 cuit ural, en aquest cas, dels ajuntarnen ts; coor- 
dinar, per tant, i planificar una acció global, naturalment, 
sense entrar en els particularismes. I, per aixb, jo els diré un ex- 
emple, un exemple que ja va molt lluny, a una Direcci6 Gene- 
ral que es diu de Difusió Cultural, quan la Conselleria presenta 
una partida que diu: <<Per actuar de manera preferent en co- 
marques i barris especialment deprimits.)) fis a dir, que el 
Govern de la Generalitat -la Conselleria de Cultura, en 
aquest cas- no es proposa una línia de planificació gIobal d’ac- 
tuaci6 cultural, sinó que, a més, té en compte de quina manera 
directament participari en subvencionar9 en ajudar, etcktera, 
barris cuituralment deprimits. No entendre que aixb és neces- 
sari fer-ho bisicament a través dels ajuntaments -que con- 
eixen millor que el Govern de la Generalitat, logicament, els 
seus problemes i les seves necessitats- es IIQ entendre i actuar 
amb recel, i actuar de manera confrontada. 

A la nostra manera de veure ..., i 6s possible que se’ns 
digués: ((Bé, encara no estan creades les plataformes per poder 
actuar conjuntament les diferents administracions polítiques 
de Catalunya, i administratives, com s6n ajuntaments, corn 
són diputacions, com són Generalitat >>, i és possible que aixo 
sigui cert en el seu conjunt. El que passa 6s que pel detall del 
que ha succe’it en alguns casos ens sembla que no ks aquesta la 
filosofia. I si aixb fos cert, jo cl que diria al Conseller de Cultu- 
ra, en aquest cas, és que pequés per excés, pequés per un excés 
de confianca, fes confianqa als ajuntaments; no pequés per de- 
fecte, no fes desconfianGa als ajuntaments, perque aixb 
suposa, en definitiva, fer desconfianqa als ciutadans d’aquell 
municipi i fer desconfianp a la confilanqa psessuposthria que 
els ha donat el poble de Catalunya. 

Per tant, aquest és ei primer aspecte que nosaltres conti- 
nuem criticant en la línia dels anteriors projectes o exercicis 
pressupostaris, i que creiem que no ha variat. 

Per exemple, jo, la setmana darrera, quan discutfem els 

Pressupostos del 84, vaig donar unes xifres que indicaven des 
d’aquest punt de vista quina era I’actitud de recel i de boicot, 
des dei Consell Executiu de la Generalitat, als ajuntaments, i 
que en el 85 es manté. I els dir&, per exemple, el que 6s la Se- 
cretaria General del Departament de Cuitura. 

I-li ha 26 milions dirigits als ajuntaments -i aixb reconec 
que suposa un increment de 8 milions respecte al 84- i hi ha 
87 milions dirigits a les institucions privades. En el capitol VII, 
de transferkncies de capital, exactament igual: hi ha 14 milions 
dirigits als ajuntaments, 83 milions dirigits a les institucions 
sense finalitat de lucre. 

Aixb, senyores i senyors Diputats, vol dir en rcsum que nl 
sector públic, per aquesta Direcció General, hi van 40 milions, 
i al sector privat -¡institucions sense finalitat de lucre- n’hi 
van I70 milions. I som conscients que les institucions sense fi- 
nalitat de lucre han actuat i poden actuar molt be generant as- 
pectes de la política cultural, pero vol dir -quan es repeteix 
sistemhticament en tots els exercicis pressupostaris- que hi 
ha una desproporcib del 30 sobre i00 entre el sector privat i el 
sector públic; vol dir -ho repeteixo-, sens dubte, una clara 
orientació i voluntat politica en aquest sentit, 

Per tant, nosaitres presentem en aquest capítol horitzontal 
unes esmenes que suposen incrementar la subvenció que es 
dóna a entitats territorials, des d’aquesta Conselleria, en 20 
milions de pessetes. 

T entraríem, per tant, en els aspectes de serveis de tres Direc- 
cions Generals: la Direcció General de Patrimoni Escrit i Do- 
cumental, la Direcció General de Mhsica, Cinema i Teatre i la 
Direcció General de ... perd6, Patrimoni Escrit i Documental, 
que són les dues Direccions Generals que nosaltres esmenem. 

En primer lloc, per explicar les esmenes que posem avui a la 
seva consideració entorn del Servei del Llibre. Constatem, 
com a primer element, la llista -que es va repetint en tots els 
serveis d’aquesta Direcció General - indesxifrable, una llista 
tambk interminable de petites partides, que no sabem quina 
política volen fer, ni tan sols sabem on van dirigides, perquk la 
majoria d’elles són destinades al capitol d ’ ~  institucions sense 
finalitat de lucre)), que no sabem quines són: no se’ns diu ni 
en la rnembria explicativa, ni en les diferents sessions informa- 
tives que hem tingut amb l’anterior titular d’aquesta Conselle- 
ria se’ns va poder mai explicar. 

Nosalíres -recordaré a aquesta Cambra- vam presentar 
una Proposició de Llei de creaci6 de 1’Institut de les Lletres Ca- 
talanes; una Proposicib de Llei que anava orientada a ajudar, a 
promocionar, a protegir la creació i la produccio de fes lletres 
catalanes i la seva traducció, en el cas que aixb fos possible. Era 
-crkiern nosal tres, i continuem peiisant-ho- una iniciativa 
absolutament ob.jectiva de les necessitats que te el sector del 
llibre en general, en catalA a Catalunya, que avui encara. no han 
estat cobertes. I el Grup, o els Grups que donaven suport a 
l’anterior majoria es varen oposar a aquesta Proposició de Llei, 
i el Govern ens va dir: << t s  que nosal tres en presentern una de 
seguida N, que era absolutament copiada d’aquesta iniciativa 
socialista. 

En aquest cas, nosaltres presentem tres esmenes. Dues es- 
menes que incrementen les partides previstes de proteccib, 
promoció i ajut al llibre catalh, per un valor de 5 milions, i ,  a 
més, presentem una esmena de creació d’una partida que es 
diu: {(Suport, creació i producció editorial a Catalunya )) F aixb 
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vol dir quelcom mks ampli que les mateixes partides de sub- 
venció al llibre en catali, i és que a Catalunya tenim la respon- 
sabilitat - i compethcia exclusiva- de la producci6 editorial, 
a Catalunya; i, naturalment, som tots conscients que aquella 
que estA expressada i escrita en catala esth en inferioritat de 
condicions respecte al volum immens, gegantesc gairebh, d’a- 
quella que esti escrita en castelih. Per aixo mateix presentavern 
aquesta Proposició de Llei, per potenciar, impulsar, promocio- 
nar unes necessitats objectives. 

Perb al mateix temps, durant cinc -amb aquest- exercicis 
pressupostaris, hem vist un abandb de responsabilitat absolut 
per part del Govern de la Generalitat, en el moment que ni 
una sola partida pressupostiria, ni una sola partida pressuposti- 
ria, ni tan sols una pesseta, com obrint la voluntat política de 
preocupar-se’n, feia referencia a un sector cultural, en primer 
lloc, pero industrial i econbmic en segon lloc, tan impostant 
per a Catalunya com és la indiistria del Ilibre. 

No cal recordar que Catalunya i Barcelona ha estat la primera 
ciutat del món en I’edició de llengua castellana, continua 
essent-ho, malgrat que amb disminucib, continua essent-ho, i 
nosaltres hem vist amb preocupacib que, des del Govern de la 
Generalitat, mai hi ha hagut ni una sola preocupació respecte 
al llibre i a la indústria editorial expressada en castellh. I aixb 
que és una competencia exclusiva. Si no ho fem des de la Ge- 
neralitat de Catalunya, si no ho fem nosaltres, no ens ho 
vindran a fer de Madrid. A Madrid hi ha unes altres compethn- 
cies, aquelles que són d’exportaci6, I’exportacib del paper, et- 
&era, pero no la vetlla per la creació i la indhstria editorial a 
Catalunya, fins al punt que un -anterior també- titular de la 
Direcció General del Patrimoni Escrit i Documental em deia: 
({Bé, és que quan comprem tres-cents llibres, ja estem ajudant 

8 tota la indústria)). NQ cal comentar aquest aspecte, que em 
sembla anecdbtic per no dir dramhttic. 

Un segon conjunt d’esmenes que presentem és entorn el 
món del cinema, el Servei del Cinema, I aquí jo voldria dir el 
següent, i és que no hi ha una politica de cinema. Probable- 
ment hi ha moltes dificultats per articular i elaborar una politica 
de cinema a Catalunya -de cinema, dic, en el seu conjunt-, 
pero no hi és. El mks senzill 6s veure el conjunt de partides que 
el Pressupost, el Projecte de Pressupost del 85 ,  fixa per al cine- 
ma. Doncs, a part de dues, les altres no sabem on van: acci6 
cultura! de cinema i vídeo, activitats cinematografiques, con- 
sorcis de qu& formen part, compra d’utillatge, adquisició de 
fons, adquisició d’equips iudio-visuals, etcktera. És a dir, aquí 
hi ha tota una serie de partides que volen nodrir determinats 
sectors d’una mínima infrastructura material. I, desprks, hi ha 
una Filosofia -que nosaltres recolzem i que la incrementem- 
de normalització lingüística del catal& utilitzant el rnitih cine- 
rnatogrkfic, amb política de doblatges, cosa que, j a  ho dic, re- 
colzem i incrementem. Perb atenció, aixo no és una política ci- 
nernatagrAfica, aixb no 6s una politica cinematografica 
mínima, que prevegi la creaci6, que prevegi l’explotació, I’ex- 
hibició, la distribucib, etcktera. Per exemple, sense anar mbs 
lluny,. . 

El Sr. PRESIDENT: Illustre senyor Diputat, li prego que 
tingui en compte que fa vint minuts que esta en hs de la pa- 
raula, i recordi que hi ha un acord, ni cal dir-ho, entre cavallers, 
no oficial, de limitar aquestes intervencions de grups d’eesme- 
nes a quinze minuts. 

El Sr. CLMTAS: Senyor President, amb la seva benevolencia 
em permeto de demanar-li que tingui en compte,.. 

El Sr. PRESIDENT: Prossegueixi, pero tingui-ho present, 
aixo. 

El Sr. CLOTAS: . . .p  resentem quaranta esmenes, no tenim 
cap altra esmena a Cultura,. . 

El Sr. PRESIDENT: Bé, d’acord, precisament per aixo jo j a  
he deixat cinc minuts de marge, pero li prego que es limiti ai 
més possible. 

El Sr. CLOTAS: Moltes gracies, senyor President. 
Bé. Com ens trobem I’any 85, de cara a l’any 85, a Catalunya, 

en el sector del cinema? Doncs, que si bé en ei 84, amb moltes 
dificultats, es van produir vuit llarg-metratges, en el 85 no n’hi 
ha previst cap, no n’hi ha previst cap. I aquí hi ha alguns aspec- 
tes, de nou, positius; que no se’ns digui << hipercriticisme>>, 
gens ni mica. Hi ha alguns aspectes positius. Vaig recordar 
també com era de positiu I’estudi de producci6 cÍnematogrAfica 
del Poblenou, en relació amb televisió, etcbtera. La utilització 
del mitja tefevisiu ks perfectament positiva i creiem, fins i tot, 
que és un instrument bisic i necessari, tal corn s’ha fet a Ale- 
manya. La política d’avals - 120 milions de pessetes d’avals-, 
també positiva i necesshria, tot recordant que, com el senyor 
Conseller sap perfectament, els organismes associats professio- 
nals del cinema estan demanant que I’Útil seria rebaixar els 
indexs del 10% d’interessos sobre els avals que es volen fer. 

Perb 6s que en el País Basc, amb menor capacitat cinemato- 
grhfica, estan fent una política més avanqada, més d’irnpuls. 
Estan fent dotacions pressuposthies a fons perdut per a la pro- 
tecció i promoció de la indústria cinernatogrAfica; de la in- 
dústria, no de la normalització lingüística a través de la in- 
dústria ci nemat ogrhfica. 

Per tant, nosaltres presentem una esmena d’increment de 
20 milioris per al doblatge de pel-lícules en catalh -tot i que 
voldriem conhixer, també, les contractacions que s’han fet 
amb les distribuYdores-, i vam obrir una partida de 1 .O00 pes- 
setes, de suport i protecció a la creació de la indústria del 
cinema a Catalunya, justament per poder debatre en profundi- 
tat les linies de sortida a la problemhtica dramitica que té avui 
el cinema a Cataiunya. Per tant, ens sembla Pressupost insufi- 
cient, i aquestes són les esmenes que presentem en ei món del 
cinema. 

En el Servei de Museus, i no repetiré els problemes que va 
generar i originar Vanterior Projecte de Llei de Museus, ni la 
voracitat amb qu& estava fet, perb és que vostbs ens proposen, 
com a mesures de seguretat en eis museus, 196,000 pessetes, 
Aixb, senyor Rigol, o 6s per comprar un timbre, o jo no m’ex- 
plico que, corn a mesures de seguretat en els museus de tot Ca- 
talunya, es dotin amb 196.000 pessetes. Nosaltres presentern 
aquí dues esmenes, de 4 milions cada una, per dotar fins a 8 
milions de pessetes les mesures de seguretat als museus, con- 
vencuts que continua essent insuficient, i convencuts que s6n 
moltes altres les necessitats que tenen els museus a Catalunya. 

I, al mateix temps, presentem una altra esmena, relativa al 
Servei de Museus, de dotació de 20 mjlions de pessetes per a 
aquella partida que es diu: <<Per a dotació -i subvenció als 
museus phblics i privats dependents o no del Departament>>. 
PerquB si tenim en compte el conjunt de museus a Catalunya, 
que és d’una riquesa extraordinhria, i se% dóna 3 milions de 
pessetes -3.900,000, per ser més exactes-, hem de coincidir 
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que aixb no va enlloc, O no se sap on va, una de dues, perquk el 
que no pot anar és el conjunt dels museus. Per tant, el dotem 
aquí d’una nova partida de 20 milions de pessetes. 

En el Servei de Teatre, servei al qual tan sols presentem una 
esmena -és més d’informacib que no de contingut 
profund-, és -i  6s una esmena que també vam presentar el 
1983- per que no s’ha fet, des del primer moment o encara 
avui, una opció de compra del teatre Romea, que alberga el 
Centre Dramatic Nacional. Una esmena de compra, perqub 
s’estan pagant 51 milions de pessetes anuals en concepte de llo- 
guer. Ignoro, amb tota franquesa, si és o no és possibie 
adquirir-lo, ignora els preus a quk el podrien vendre, perb a mi 
em sembla que 51 milions de pessetes anuals, com a mínim 
hauria d’haver-hi una opci6 de compra, sobre aquest teatre, o 
una alternativa en el futur, perque e1 considerem un lloguer 
molt elevat. L‘única esmena que presentem és d’interrogant, 
d’informació, si hi ha o no hi ha possibilitat de compra. 

Igualment en arts plistiques, arts pktiques, que és un 
servei abandonat, sistemiticament, en els anteriors exercicis 
pressupostaris, i que en aquest han experimentat un incre- 

’ ment, que no arriba a les recomanacions de la UNESCO, de 
1’1 O/o del Pressupost de Cultura, que ni tan sols hem comprovat 
que hi hagi una politica articulada de promoció, ajut i proteccib 
a les arts plhstiques a travks del Departament de Política Terri- 
torial, cosa que fm en molts pdisos, perqui: I’obra pública és un 
element importantissirn de promoció i ajut en les arts plisti- 
ques. Les esmenes que presentem a aquest capitol, a aquest 
servei, són les mateixes, per adjudicar aquesta responsabilitat, 
d’acord amb els ajuntaments o entitats territorials, per@ ens 
sembla que es un dels nuclis idonis per articular aquesta políti- 
ca. 

I, finalment -i amb aixb acabaré, senyor President-, la po- 
lítica d’ajuts a la premsa escrita en catali I aquest, igual que 
d’aitres, és un problema, des del nostre punt de vista, dramatic 
per la situació en quk es troba i per la voluntat que creiem que 
no existeix per part del Consell Executiu. Vostes pequen d’una 
extraordinhria falta de receptivitat i sensibilitat de cara a la pro- 
blemhtica que pateix avui la premsa escrita en catal8. E ho dic, 
no perquk entengui jo que el poder de la Generalitat ni qualse- 
vol govern hagi de cobrir la mala gestib de determinats nuclis 
de premsa, o hagi de cobrir les males perspectives de qualsevol 
empresari en generar una nova iniciativa, sinó perquk és una 
obligacib de qualsevol govern articular una política de comuni- 
cació. Perb és que és molt més obligació de qualsevol govern 
que esti amb un dkficit enorme en la seva propia llengua, com 
ho és el Govern de la Generalitat de Catalunya, corn ho va ser, 
en el seu moment, el Govern a Sukcia, com ho va ser el 
Govern a Holanda, com ho van ser els governs de tots aquells 
p$isos que veien envaida la influbncia de la seva propia Ilengua, 
en aquells casos per l’angks. Per tant, una palitica cornunicaci- 
onal global, general. 

Nosaltres hem parlat d’aquest problema, amb la d’avui, nou 
vegades en aquesta Cambra, en la darrera legislatura i en 
aquesta: quatre en Pressupostos, una interpellació seguida 
d’una moció, una pregunta, una sessi6 informativa. I varem 
demanar, a través d’aquestes iniciatives, la ereacib d’una CQ- 

missió parlamentiria mixta, encara que fos, constitu’ida per 
tots els Grups d’aquesta Cambra, per analitzar amb profunditat 
quins eren els problemes generals estructurals de la premsa es- 

crita en catali a Catalunya. I a través d’aquestes iniciatives varn 
poder situar o emmarcar el problema, de cara a les necessitats 
que tenia Catalunya d’una premsa escrita en catalh, a la situació 
actual en qui: es trobava la premsa a Catalunya, amb els objec- 
tius que es tractaven de la responsabilitat de YAdministraciÓ 
de Govern, que no eren els de substituir una mala gestió, sinó 
una política cornunicacional, objectius de cara a la premsa. El 
dret comparat ens ilelustrava qu& s’havia fet en altres piisos, 
alguns dels que he dit abans, o Franqa, sense anar més lluny. 

I, per Ijltim, una proposta, una proposta articulada, amb tres 
eixos: a través d’una política lingüística democratica -i He- 
geixo exactament la proposta que nosaltres vam formular-, 
una proposta sbcio-cultural de sensibilització de I’opinib phbli- 
ca a través d’impuls a les escoles, als nivells de formació, etce- 
tem, i una proposta de Pressupostos per contemplar durant 
B’any 83. Tot i així, ho vam fer amb la voluntat que no hi 
hagués cap tipus de protagonisme partidista en el tractament 
d’aquest problema. T, fins i tot -molts Diputats d’aquesta 
Cambra ho recordaran-, amb un seguit de reunions en la Di- 
recció General del Patrimoni Escrit i Documental i en 1’Associ- 
acib de la Premsa, entre representants de tots els Crups que 
constituiem aquest Parlament en I’anterior legislatura, per tal 
de coincidir o de buscar possibles coincidencies d’actuació en 
aquest problema. I allh va haver-hi una coincidkncia, natural- 
ment que hi havia un procés electoral, hi havia, per tant, un vo- 
luntarisme electoral, perqui3 la coincidkncia entre els Diputats 
que formaven part d’aquelles reunions era gairebb total: les ne- 
cessitats són absolutes, la situació és dramhtica, convé actuar- 
hi, i convé actuar-hi d’una manera mixta, entre el Parlament i 
el Govern de la Generalitat amb els empresaris, convé ... etce- 
tera. I el que d’alla va sorgir -no com un mandat, sinó corn 
una iniciativa que feien aquests organismes associats- era un 
estudi per ESADE de quina era la situació de la premsa escrita 
en catala a Catalunya, i es veik que era extraordinariament defi- 
citaria i que, per tant, requeria la intervencib -entre cometes, 
en el bon sentit del terme- del poder executiu per articular 
una politica de futur que donés sortida a aqueiles iniciatives 
que són viables i positives a la premsa. 

Bé, la veritat ens ha tornat al lloc, i ha estat que aquell volun- 
tarisme electoral no s’ha produ’it, i tornem a recordar la poiítica 
d’avals, la política de retirada institucional de la publicitat, la 
política insuficient, mesquina, desproporcionada i estranya de 
subvencions. I el senyor Conseller de Cultura ens deia -i aixb 
és el que mes ens preocupa, gerque estic parlant del nou titular 
de Cultura-, en una entrevista a la premsa, una entrevista a la 
premsa que es titulava ((Tres revistes en catala tancaran, cator- 
ze revistes estan a punt de tancar, catorze revistes en catala de- 
manen mes ajut)) i ,  per altre costat <( Augmenten els índexs de 
lectura de la premsa comarcal a Catalunya>+ deia el senyor 
Rigol: <<NO, no, nosaltres, quan cadascuna d’aquestes revistes 
o publicacions tingui problemes, que ens vingui a veure, i nos- 
altres, una a una, mirarem de solucionar-ho>>. Senyor Con- 
seller, si no hi ha una política prkvia, articulada, general, aixo, 
en la prhctica, vol dir aquest intervencionisme que vosti: i jo 
estem dient que no ha de tenir el govern de cap país respecte 
als mitjans de comunicació. Per quk? Perque és que cada mitjB 
que d e p h  en la seva subsistBncia de la voluntat particularista 
de la seva conversa amb el Govern, sense cap garantia --sense 
cap garantia, ni política ni econhica- que li faci de suport, 
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vol dir que esLi pendent de la conversa que tingui, particularit- 
zada, amb el Govern. 

Perb és que, a mks, en aquesta mateixa publicació, el senyor 
Tortras, Director General del Patrimoni Escrit i Documental, 
ens deia, o diu: <<Per a I’any 85, incrementarem llajut instituci- 
onal a la premsa comarcal d’abast nacional en un 50°!u. H Imme- 
diatament després, el senyor Rigol deia: ((No, no, en un 8 o en 
un 10a/o, com a rnhxim. )r És ei que reflecteix el diari, senyor 
Rigol, El que passa ks que la premsa dihia escrita en catali no 
té una línia de continu’itat amb aquesta actitud gasiva i restrin- 
gida, perquB la premsa dihria, amb les dificultats econbmiques 
que esta patint, en els Pressupostos de la Generalitat vostks ho 
incrementen en un 100% -en un 100%-, i veurem les quatre 
xifres que ilh~stren les esmenes que nosal tres posem a la seva 
consideració. 

En l’any 83, senyor Conseller, per a la premsa comarcal hi 
havia 17 milions; per a la diiria, 29 milions; per a la premsa d’a- 
bast nacional, 12 milions. En I’any 84, semblaria --per@ tot 
el Pressupost de cultura baixa- que totes aquestes partides 
haurien de baixar, menys una, que 6s la de la premsa didria, 
que, inexplicablement, t6 un increment extraordinari, proba- 
blement necessari, pero extraordinari. I que passa? Que la 
premsa comarcal es queda amb tres milions menys - I4 mili- 
ons de pessetes-, la premsa nacional igual -13 milions de 
pessetes- i la premsa diiria passa de 29 milions a 77 milions. I 
en I’any 85 creiem: (<b&, 6s que ara augmentaran totes les 
noves subvencions a la premsa en general)), i veiem que 
tampoc, que continua mantenint-se la mateixa proporcib. En 
I’any 85, per a premsa comarcal, 14 milions de pessetes, és a 
dir, el mateix que en el 83 en premsa d’abast nacional, 15 mili- 
ons de pessetes -el mateix que en el 83 i que en el 84-, i en 
premsa dihria, que havíem passat de 29 a 77,97 milions de pes- 
setes. Probablement la premsa &ria tingui molta necessitat de 
subvenci6 i d’ajut del Govern, del Consell Executiu de la Ge- 
neralitat. D’aixb, cada dia en dubtem menys, i crec que ja no 
en dubta ningú. El que passa és que una politica de cara a I’ajut, 
prornocib, proteai6 a la premsa a Catalunya, a la premsa escri- 
ta en catalk, ha de ser una cosa rnks objectiva que aixo. Ha de 
ser una cosa que es proposi: que passa amb aquestes revistes es- 
crites totes, totalment, en catala, o amb aquelles que ho fan 
parcialment en catali i que no es veuen recollides en els seus 
Pressupostos? 

Per acabar, ja, senyor President , nosal tres proposem una 
esmena, en la premsa d’abast nacional, d’increment de 40 mili- 
ons de pessetes per a I’any 85,  amb la qual cosa quedaria en 55 
milions de pessetes; per a la premsa comarcal, de 20 milions de 
pessetes, amb la qual cosa s’incrementaria a 34 milions de pes- 
setes, i en la premsa dihria, 67 milions de pessetes. 

Les baixes amb les quals financem tots aquests increments 
de partides es deuen, atencib, dins el mateix Departament de 
Cultura; és a dir, no provoquem cap tipus de disminucib en el 
Pressupost del Departament de Cultura, perquk considerem 
que 6s escis per al 85, i ho fem del capitol EI del Departament 
de Cultura: quan en estudis i dictamens per persones alienes 
fets per al Departament passen de dos milions i mig a 25 mili- 
ons i mig en el 85 -que vol dir multiplicar-ho per deu-, ens 
sorpren; quan en {<publicacions i treballs n passen de dos mili- 
ons el 83 a 41 milions el 84, a 80 milions el 85, és una cosa que 
no ens sorprhn: em alarma: quan en despeses d’immobles H 

passen de 23 milions en el 83, a 36 milions en el 84, a 106 mili- 
ons en el 85, no ens alarma: ens espanta. I, ho repeteixo, no 
modifiquem gens el Pressupost de Cultura, que constatem que 
és escis, 

Senyor President, senyores i senyors Diputats, senyor Con- 
seller, nosaltres hem ernfasitzstt tant C Q ~  hem pogut i hem in- 
sistit tant corn hem pogut que te encara un marge de confianqa, 
des del punt de vista del Grup Socialista, en l’exercici de la 
seva responsabilitat com a Conseller de Cultura, tenint en 
compte que els eixos inicials de la seva actuaci6 van ser, per a 
nosaltres, satisfactoris. Jo li dic -i per aixb no hem presentat 
una esmena a la totalitat i hem presentat aquestes esmenes par- 
cials que posem a la seva consideració-, senyor Conseller, li 
demano en nom del Grup Socialista que varii radicalment la 
política que indiquen aquests Pressupostos, que, Iogicarnent, 
ha de ser contradictbria amb el que voste pensa i amb el que 
vostk ens ha dit repetides vegades, en públic, des que 6s Con- 
seller de Cultura. 

Moltes grhcies, senyor President. M’EXCUSO perquk s6c con- 
scient que m’he allargat mks del compte i li agraeixo la seva 
benevolencia, 

El Sr. PRESIDENT: Per ai torn en contra, el doctor Colomi- 
nes, amb eI prec que no iguali, ni de bon tros, els quaranta 
minuts del senyor Clotas, 

El Sr. COLOMINES: Senyor President, senyores i senyors 
Diputas, em sembla que hi hauriem guanyat que les haguks de- 
fensat una per una (Rialles i remor de veus.) Almenys per a 
aquest Diputat, que ha tingut molta feina a reordenar-se les 
coses. 

El Sr. PRESIDENT: Entri, entri en la seva matkria. (Rialles.) 
EI Sr. COLOMINES: Sí, senyor President. Ja em compta, 

EI Sr. PRESIDENT: Oh, hauria de comptar.. . (Rialles,) 
EI Sr. COLOMINES: Molt b& Una altra vegada el senyor 

Clotas ens diu que no ha fet una esmena a fa totalitat. L‘altre 
dia li vaig dir que ens havia fet, en eis Pressupostos del 84, una 
esmena a la totalitat encoberta. Ara ens la torna a fer, peru ara 
ens ha fet una altra cosa: ens ha fet una moció de censura, 
diguem-ne post rnortepn, en la qual jo no puc entrar, perque ens 
ha parlat d’uns aspectes histbrics del Departament -no 6s 
aquest el cas; vostk te tot el dret a dir el que vulgui- en quk jo 
no entro. JO només entraré en l’aspecte polític de les línies 
que, en aquest moment, segueix el Departament. 

Vostk ha parlat que continua una certa burocratització; aixo 
ho fonamenta en una falta de personal, diguem-ne, de base, 
que hi ha mks caps que no pas peus -en el Departament de 
Cultura ja és important que hi hagi caps. Perb vostk sap la feina 
que vam tenir per poder regularitzar la situació d’un personal 
de Pditicn Lingüística que no ho estava, que no hi teníem par- 
tides, que en Comissió vam poder aprovar unes esmenes 
-amb el consens de tothom, no cal dir-ho- per poder regula- 
ritzar aixb. Som conscients que falta molt de personal, i aixo 
contradiu, en certa manera, moltes vegades, el que diuen aqui, 
que nosaltres tenim un excks de personp/. 

Vostk ens ha parlat que notava a faltar una manca d’una me- 
mbria explicativa sobre tot plegat,.. %, jo li vaig dir i’altre dia 
si volia baixar. Vaig esperar-rne a baix, voste no va venir, vaig 
esperar molta estona, un quart acadkmic, i me’n vaig anar, era 
molt tard. L’hi hauria explicat, perbja he vist que vostk ara ha 

aixb? 
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dit que, després de buscar molt, ja havia trobat moltes coses. 
Home! Doncs que es pensa que són, eis Pressupostos? Doncs, 
una cosa que has de buscar molt, una cosa dificil, una cosa que 
th tot el seu inti.inffulis: 1 aleshores vostk no ho havia fet i per 
aixo no ho havia trobat. Ara ja ens diu que ha trobat algunes 
coses, pero ens fa unes certes objeccions. Sobretot en el llibre, 
sobretot en el teatre, sobretot en el  cinema, i ens parla, ens ha 
parlat, de tot un paquet d’esmenes que ha anat detallant, 
doncs, gairebé, jo diria que gairebé una per una. 

’ Jo no far& la defensa de les baixes que vostes fan, en primer 
lloc, perque no tindria temps suficient; després, perquk em 
sembla que aixb que ha passat amb la primera esmena d’a- 
quests 25 milions rn’eximeix una mica d’aquesta qüestió 
perque, si jo, realment, veiés que aquestes baixes, doncs, 
podien ser.. . doncs, tarnbk hauríem fet mes esmenes; dhem 
fet a la primera. Vull dir que jo no faré la defensa d’aquestes 
baixes. Timpoc podré rebatre una per una aquestes esmenes, 
per6 si que em voldria centrar en tres O quatre temes que em 
sembla que són els que vostk ha marcat com a fonamentals. 
Donaré la informació que jo tinc, i que em sembla que, en 
certa manera, bé, si més RO contradiu el que vost2: em deia, 
Parlaré del llibre, parlar& de la situació dels ajuntaments, que 
vostes sempre contraposen, sempre intenten de contraposar 
amb les entitats culturals, eh?: que si donem més a les entitats 
que als ajuntaments ... No, no, s6n dues coses a part, completa- 
ment a part. Voste ha parlat de barris. Aqui no n’hi ha, de 
barris; en tot cas es en la titulació. Pero, si jo li llegeixo tota la 
llista, no són barris, s6n associacions de vkins, sbn associacions 
que estan en barris determinats -tothom esti en un barri de- 
terminat, Li parlaré del cinema i, finalment, una mica de la 
premsa en catalh. Tot aixb, comprendran que no ho podré fer 
amb I’extensió que correspon a la seva exposició, tan extensa 
i, a més a més, tan ben desenvolupada. 

En relació amb el llibre, E, si nosaltres anem agafant parti- 
des petites, conceptes, conceptes, el 462,01,63.Ql, 482,Ol o el 
631.01, és clar, cada un d’aquests conceptes ... Un són 13 mili- 
ons, I’altre sbn dos milions i mig, l’altre s6n 6.800.000, un és 
per al suport a i’edició del llibre en catalh, I’altre és per a les edi- 
cions d’interks cultural sense viabilitat comercial, uns altres 
són per a la promocib de2 llibre,., Tot aixb, en conjunt, sap que 
suma? 100 milions de pessetes. 

BB, escolti, aqui tampoc no es, doncs, un Govern que li 
sobrin diners i que pugui aplicar-ho només en una cosa deter- 
minada, Ho he dit constantment; cada vegada que he vingut 
aquí, he dit el mateix: no podem tenir una visió estrictament 
parcial d’unes necessitats que, a la millor, sbn les que a nos- 
altres ens agradaria que fossin, i hi hem viscut tota la vida, amb 
aixo, i vostk hi ha viscut, i el senyor RibÓ també --perdó, del 
senyor RibÓ, no volia parlar-n& ridlled, home!--, perb hem 
de veure-ho tot en la totalitat, 100 milions de pessetes: <<per al 
suport a I’edició del llibre en catalb,  que és 13 milions; <(edi- 
cions d’interks cultural sense viabilitat comercial )), que són 
dos milions i mig; H promocib del llibre M, que sbn 15 milions i 
mig; a (<subvenció per ajudar el major cost de la producció edi- 
torial catalana>>, que s6n 6.800.000; ({suport a institucions del 
món del llibre H, 6.900.000; (< recolzament a I’edicib del llibre 
en catalA>>, 15 milions -no, perdb, un milió i mig-; ((suport 
a traduccions d’obres en catali >>, 8 15.000 pessetes, i << adquisi- 
cions de liibres pel major cost de la producció editorial en llen- 

gua catalana )>, 52 milions de pessetes. 
E, nosaltres pensem que aquesta és I’aportació que fem 

-vostk ja ha dit, en acabar, que no qiiestionava sobre els 
diners que s’hi esmerqaven, sinó que el que qüestionaven és 
sobre una filosofia general, una politica que no li sembla bé, 
Voste, una mica, ha tirat, ha donat una mh al Conseller dient: 
(<No, ja ho farh bé, potser; li donem un cert marge de confian- 
qa.. . >> Bb, jo  penso que, jo, el que haig de defensar no és aquest 
marge de confianqa, sitió que el que haig de defensar és I’npor- 
tació que nosaltres fem al llibre i que vostks, amb les seves es- 
menes, canvien simplement d’un concepte a un al tre, cosa que 
a mi no em sembla raonable. 

El segon tema és el tema dels ajuntaments. Sempre hi ha 
aixb que jo he dit abans, aquesta certa contraposicib que vostks 
fan: cc Donem 18 milions als ajuntaments i, en canvi, a les enti- 
tats, duncs, els donem 82 milions, i aixb, doncs, per que en 
donem més a aquests i en donem menys als altres)) Doncs, 
miri, escolti, aixb, també aquí hauríem d’anar analitzant totes 
les partides puntuals que van a hajuntament, I si nosaltres ...j o, 
ara, aquí, és clar, no tinc totes aquestes dades, per6 n’hi donaré 
algunes, que les sé de memoria, perque es refereixen a qüesti- 
ons que han estat debatudes aquí i que voste, senyor Clotas, 
coneix perfectament. 

Voste sap la gran cotlaboració que hi ha hagut amb eis ajun- 
taments, i no en aquesta legislatura, sinó en i’anterior legislatu- 
ra 07. Sr. Ciotasf. un senyal negutiu) -sí, senyor-, en relació 
amb el procés de normaiitzacib lingüística. (LI Sr. Clotas fa un 
setlyal qfirmatid Ah, ara diu que sí. Els qui són al darrere ... 
Diu que sí. Molt bé, Hi ha hagut una gran coihiboració amb els 
ajuntaments, un 98% de collaboració amb els ajuntaments. Hi 
ha hagut una participació tnnirtua dels ajuntaments i del Depar- 
tament en la Campanya de normalització, econbmica 
- economica: hi han aportat diners els uns i els altres, que aixb 
és quan vol dir que, realment, hi ha col-laboració-, en les clas- 
ses per als adults i, ara, en tot el que implica la Campanya dels 
multimediu. Si nosaltres féssim una relació del que aixo ha sig- 
nificat, la relació és molt llarga, i vostk ho sap. 

Per exemple, en la qüesti6 dels videos -que, d’aixb, si que 
en tinc aquí una petita llista ... (Pausa,) No, no la tinc aquí. Per- 
donin, perb en aquest moment, aquí, no la tinc, pe&. Si, sí. 
Si, veu?, jo tinc una llista d’hdio-visuals passats i subvencio- 
nats als ajuntaments, perqu8 aquests ajuntaments facin alguna 
cosa concreta. No se’ls dbna un hudio-visual perque es diver- 
teixin els regidors, sinó que se’ls dóna perquk facin una feina 
concreta, i aquí hi ha una llista de tots els ajuntaments de I’any 
84, i hi ha previst que per a I’any 1985 hi hagi, d’aquests 47 
equips que nosaltres hem repartit, se’n reparteixin 25 més, la 
qual cosa representa una diferkncia de proporció entre el 84 i el 
85 de prop d’un 45O/o. També hi ha l’aportacib, una altra aporta- 
ció parcial -que jo ara, en aquest moment, puntualment l i  puc 
fer-, que es refereix a les edicions culturals en els ajunta- 
ments, que l’any 1984 corresponia a una partida i que per al 85 
hi ha tota una skrie d’ajuntaments que tenen prevista una sub- 
venci6 i que representa el 25% de I’aportació que ha de fer el 
Departament, a I’Ajuntament &Agramunt, al dc Montornks, 
al de Vallbona de I’Anoia, aI de SarriB de Ter, res, tota una 
llista d’ajuntaments. 

%, jo aquí ara podria anar seguint amb diferents coses; ja he 
parlat dels equipaments aquests en la difusió cultural. R6, alli> 
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que dkiem dels barris. Vostk diu aquí, el concepte diu: ((Per 
acció a comarques i barris culturalment deprimits>). Bé, no es 
dóna una subvenció a un barri, es dóna una subvenció a unes 
entitats que estan en aquest barri, per exemple: a 1’AssociaciÓ 
de Veins de Sant Antoni de Barcelona, a 1’Agrupació del Con- 
grbs de Barcelona, al Centre Catali de Prospectiva de Barcelo- 
na, al Centre Comarcal Lleidati de Barcelona, al Centre Per- 
manent de Cultura Popular de Font-rubi, a I’AgrupaciÓ de 
Joves de Montbrió del Camp, a l’Orfe6 Catalonia de ... Be, tot 
aixo 6s et que s’aporta a aquestes entitats. 

Aixb no és, diguéssim, traient-ho dels ajuntaments: en els 
ajuntaments tambk es fa el que s’ha de fer. I en el Pressupost 
prorrogat de 1983 hi ha unes aportacions per a comarques i 
barris culturalment deprimits que s’han repartit entre els ajun- 
taments de Mollet del Valles; de Malla, de I’Osona; de Móra la 
Nova, de Mas de Barberans, de Sant Marti de Tous, de Ripoll, 
de Manlleu, elcetera, etcktera. Hi ha -torno a dir- la volun- 
tat, la voluntat d’aquesta col4aboraciÓ. Aquesta col4aboraciÓ 
de la qual ahir es va parlar i que em penso que se’n va parlar de 
la manera que calia, perqub tots esthvem desitjosos i estem des- 
itjosos que hi hagi una profunda col4wboraciÓ entre les institu- 
cions de Catalunya, siguin ajuntaments, sigui diputaci6, i que 
en qüesions de cultura i en altres aspectes també va tirant encla- 
vant. I que em sembla que amb aquesta pobra demostració que 
jo he pogut fer ... no tinc més elements, senyor Clotas -i no 
me’ls puc inventar-: jo he anat seguint el que vostk deia i pro- 
curo aportar ..., del que jo tinc aquí, seguint el seu raonament a 
una contestació.. , , perb em sembla que aixb és adequat. 

Sobre el cinema, I’altre dia ja vam tenir una petita discussib 
sobre l’aportacib que podia fer el Departament en relació amb 
els doblatges i les traduccions cinernatogrhfiques i videogrhfi- 
ques. L’any 1984 es van gastar 10 milions en aixb; insuficients, 
evidentment, insuficients per dues raons, ara li dir6 les dues 
raons. Una perquk els diners són insuficients; en aquest any 
aixb s’ha pressupostat en 13.748.000, és en el Pressupost, perb 
aixb no és només el que es fa, aixb és l’aportacib que es fa per a 
les empreses cinematogriflques que demanen el doblatge. 
Nosaltres no tenim competencies sobre I’empresa privada, 
nosaltres no podem dir a una empresa privada: (<Escelti, vostk 
ha de doblar aixb u; o ((aquest film que vosth vol passar, vostk 
l’ha de doblar H. Nosaltres, aixo, no ho podem fer. Nosaltres, 
el que podem fer es una campanya de sensibilització per fer 

1 que aquestes persones facin aixo, Nosal tres, el que podem fer, 
i fem, és fer algun doblatge per passar-ho i que passi per televi- 
sió i perquk realment la gent vegi films en catali i, a més a més, 
vagi entrant en aquest món de la versió catalana. Nosaltres, 
aquesta és l’aportació que fem, a part de les que puguem fer 
amb I’ICC i les que puguem fer en altres aspectes. 

Finalment, per no allargar-me massa ..., i, en tot cas, si vostk 
vol, ja li ho dic, després en tornarem a parlar, li faig la mateixa 
oferta, perb ara no per anar a buscar papers, sinó per parlar en 
una conversa amigable sobre la qüestib de la premsa en catak. 
Miri, en els Pressupostos de 1984 ju em sembla que vaig donar 
una relació detallada del que significaven les aportacions que 
nosaltres fkiem a la premsa en catald. Jo diria que em sembla 
que potser ha estat l’explicaci6 mBs detallada que jo he fet en 
aquest Parlament des que sóc Diputat. M’hi vaig mirar molt, 
vaig donar dades molt concretes, penso que va ser una explica- 
ció que s’entenia i a travbs d’aquesta es podia anar seguint el fil 

del que representa aquest nostre suport, Aixo ks en el Diari de 
Sessions, no és que jo vulgui dir que ara, pel fet que ja  ho hagi 
dit aqui, jo olímpicament no contesto el que voste diu. Jo li dic 
que allí hi ks, allí hi és, no haig de cansar mes la Cambra tornant 
a dir all0 que jo havia dit. 

Jo nom& el que li diré per acabar és que les subvencions que 
nosal tres fkiem eren les subvencions que realment podíem fer, 
que representaven, en un total, 124.940.000. Suport a la 
premsa comarcal; 15 milions; suport a la premsa diaria en 
catali: 93 milions; ajudes a la premsa peribdica d’abast nacio- 
nal: 15 milions; tot plegat, 124 milions, prBcticament 125 mili- 
ons. Perb aixb, pensi ... voste diu: {(Com és que ara n’hi ha més 
i ara n’hi ha menys? n Home, vostk ja sap -ja l i  ho vaig expli- 
car i li ho torno a dir ara- que aixb és per exemplar venut. Si 
s’ha venut més, hi ha mes aportació; si no s’ha venut tant, hi 
ha menys aportació, Aquesta es la realitat. 

Hi ha un problema; efectivament, jo ja vaig dir que hi havia 
un problema i que em semblava que aquest problema és potser 
el problema que hauriem de resoldre. ks que aixo es paga a an- 
ualitats venqudes. I, probablement, per a una empresa com és 
aquesta ja, una empresa amb dkficit, aquest pagament per nn- 
ualitats venqudes el que representa de finanqament d’aixo és 
dolent. Jo eE que vaig dir és que si a aixo s’hi podia trobar una 
solució de tipus empresarial que, enlloc de fer mensualitats 
venqudes e3 fessin mensualitats o trimestralment, i que aixb 
podia ajudar, i que les &regues de finangament no fossin tan 
fortes, a mi, aixo, em semblava molt b k  Perb l’aportacib que 
es feia és l’aportació que nosaltres, d’una banda, rebiem de 
subvencib estatal, i ,  de I’altra, l’aportacib que nosaltres 
haviem fet a travbs dels decrets que aquí vaig llegir, a través de 
la modulacib que aquí es va fer, a través dei pagament segons 
el nombre d’exemplars venuts; si s6n d’una manera, amb uns 
preus, si són d’una altra manera, amb uns altres preus. Tot 
aixb els ho vaig explicar, i em penso que aixo és el que nos- 
altres hem fet i em penso que és el que podíem fer, Torno a 
dir-ho, vostk no m’ha qüestionat el fet que en donem 125 i 
vostB ha demanat que en donéssim 126, aixbja ho sé. Vostk ha 
qüestionat unes altres qliestiorrs, aquestes altres qüestions no 
són les que en aquest moment, aquí, podem assentir o 
desassentir-les a base d’una votació; aqui només podem votar 
sobre uns números concrets. Jo demanaria que, ja que vostes 
no tenen absolutament -com ha dit voste- cap objecció en 
els imports que han estat destinats a aquests finanqament, ens 
votessin a favor les nostres propastes i retiressin totes les seves 
esmenes. 

Moltes gracies, senyor Fresident; moltes grhcies, senyores i 
senyors Diputats. (L’H Sr. Conseiler de Cultura i Mitjans de Co- 
municacib demana per partar.) 

El Sr. PRESIDENT: Bé, el ... el senyor Rigol L‘Honorable 
Conseller té la paraula. 

El Sr. CONSELLER DE CULTURA (Joan Rigol) : Moltes 
grhcies, senyor Prsident, només per corroborar el que ha dit el 
meu antecessor, el senyor Coiornines, i per complementar al- 
gunes de les qüestions polítiques quef aquí s’han esmentat i 
que penso que val la pena, en aquest moment, precisar 
-almenys per part meva, 

A mi em sembla -i així m’he manifestat diverses 
vegades- que el fet cultural en el nostre pais, corn a tots eis 
pobles, perb en el nostre pais d’una manera mhs bbvia, 6s un 
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fet, fonamentalment, constituent, 1, per tant, s’han de fer re- 
ssaltar sempre aquells punts unitaris del fet cultural, perquk 6s 
el lloc on es pot trobar aquest sentit i aquesta conscihcia nacio- 
nal d’una manera mks viva. I d’una manera especial en el 
nostre pais, que no tenim altres mecanismes de tipus admi- 
nistratiu, o de tipus polític que puguin fer de salvaguarda d’a- 
questa unitat. Per tant, el fet cultural, per un cantb, dóna 
aquest signe d’unitat com a poble, i, per l’altre, es veu obligat a 
ser un element constantment pedclgbgic d’aquest sentit de tra- 
vament corn a poble; i ,  per tant, té tant, des del punt de vista 
administratiu, de fet politic, propiament, el fet cultural, com 
CIC prc-polític; és a dir, de constituent, d’element biisic allh on 
s’ha de retrobar tothom. I aquesta tasca, que és una tasca Ibgi- 
cament no definida essencialisticament, sinb que és una acti- 
tud basica de la gent que, d’una manera o d’una altra, de- 
mostrem o denotem la voluntat papular, l’hem d’annr fent 
sempre amb aquesta cuca d’una recerca constant d’unitat en 
;iqueEls elements més bisics. 

Per quk? Perque ens trobem en un context cultural on 
haurem d’afermar constantment un tipus de cultura com la 
nostra, que ha d’estar en el concert de les grans cultures mun- 
dials. T per aixo es necessita, per un cantb, poder apuntalar 
unes grans institucions culturals assimilables i homologables 
en el concert de les institucions culturals importants d’arreu 
del món. I aixb només es pot fer en la mesura que siguem capa- 
cos de consolidar els recursos econbmics de les diverses institu- 
cions que incidim en el camp cultural, i a la vegada que sabem 
anar consolidant aquests balanqos, aquests passius de les diver- 
ses institucions, alhora sapiguem veure quin és el paper que 
cada una d’aquestes institucions ha de jugar en Vescalat de tots 
aquests serveis que va des de l’apuntalament de les grans insti- 
tucions fins al servei ai ciutada, fins al servei més concret. 

En aquest procés de recerca d’unitat i a la vegada de distribu- 
ció de papers administratius, i a la vegada no oblidant mai que 
el fet cultural a Catalunya forqosament ha de tenir una dinimi- 
ca popular molt viva per anar mantenint el que és la propia con- 
sciencia com a poble nostre, penso que ks un dels enfocaments 
als quals estern compromesos tots plegats, en tant que formem 
part de les forces politiques i en tant que formem part d’aquesta 
Cambra, en aquest sentit unitiri, corn a país, 

Aquesta era la primera consideració, que em sembla que 
també recull coses que ha dit el Diputat senyor Higini Clotas. 

Segona cosa. Quan ens trobem davant d’una politica de Pres- 
supost en el Departament de Cultura hem d’entendre que la 
cultura de Catalunya és unit cultura sortosament global, que hi 
entren el llibre, el teatre, el cinema, els mitjans de comunica- 
ció; hi entren totes les facetes del món cultural d’un pais. Per 
tant, ens trobarem davanl d’un intent ci’harmonitzar les diver- 
ses facetes de tuta l’expressib cultural, amb uns recursos mks 
aviat escassos. Em torno a referir al primer punt. Si no fem 
aquest organigrama bhsic sobre el qual després podrem apunta- 
lar les diverses opcions polítiques i aquesta reestructuracib dels 
diversos recursos que les diverses Administracions i entitats 
que no sbn Administració pública, perb que també hi esmercen 
molts recursos, si no fem aixb, una cultura com la nostra 
-amb les mancances que tots sabem que tenim- est4 perdent 
part de la seva forca de reaccionar davant els reptes que tenen 
les cultures com la nostra, de 6 milions, de 7 miiions d’habi- 
tants, en un context de les altres cultures majoritiries en el 
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nlbn. 
Per tant, quan nosaltres hem de parlar de política teatral Iogi- 

cament hem de parlar d’una politica teatral --consolidi l’esforq 
que ha de fer la Generalitat, Iogicament, amb el que han de 
fer, per exemple, les diputacions, o el que fan els ajuntaments, 
i portar una politica unitaria, en aquest sentit, de distribució de 
serveis. Llavors, Iogicament, un cop posats d’acord en aquesta 
línia, que cada opció política projecti sobre aquell fet bhsic les 
seves intencionalitats que ell cregui que hi hagi de projectar. 

Per exemple, s’ha parlat del cinema. bs molt clar que amb 
200 milions, aproximadament, és molt dificil de fer una polÍti- 
ca de cinema a Catalunya. És molt dificil. Nosaltres hem de fer 
una politica de cinema com fan els bascos, lbgicament, on 
empren molts diners a fons perdut, en aquest sentit --i per 
tant avui es pot parlar d’un cinema basc-, pero e s  que nos- 
altres, a més d’aixb, hem de fer normalitzacib lingüisticil, hem 
de fer teatre, hem de fer moltes i moltes coses que formen part 
del conjunt de la globalitat de la cultura. 

Per tant, quan comparem, hem de comparar sobre homoge- 
nis. Demano aixo per& en algunes de les Coses hi ha, real- 
ment, molts pocs recursos, i no podrem dir que a I’any 85 
puguem fer una politica substantiva, per exemple, en cinema. 
Nu ho podrem fer. Farem el que podrem, els 120 milions 
d’aval, mirarem de rebaixar interessos -que 6s el que demana 
el sector-, recolzarem el plató Ideal, etcktera -del Poblenou. 
Farem tot aixo, pero no podrem dir que fomentem un cinema 
catalh prbpiament encara I’any 85. T diguem-ho amb tota la mo- 
dkstia del món, perque es així. Ara, quina e s  la contrapartida 
d’aixb? Que estarem presents en totes les facetes culturals de 
Catalunya. Aquesta 6s una altra. cosa que penso que és una de 
les característiques sisiques de nosaltres corn a poble. 

En aquest sentit i en aquesta tasca, nosaltres continuarem 
cercant aquest sentit d’unitat, aquest sentit de globalitat de la 
cultura catalana, i intentarem que la nostra cultura pugui assu- 
mir els reptes d’aquests finals del segle XX, que, des del punt 
de vista cultural, vast& saben que són molt importants; molt 
importants en tant que moltes de les coses de tipus cultural 
passen lbgicament per la indhtria. El senyor Clotas parlava, 
per exemple, de la indústria del llibre, Ea indhstria del vídeo, 
que s6n autentiques multinacionals, que van, Iogicament, a la 
uniformitat del mercat cultural, perqui3 per la seva estructura 
de costos els interessa uniformitzar el mercat; en canvi, nos- 
altres ens hem de posicionar davant d’aquest fet irreversible, 
des del punt de vista industrial, d’aquest tipus d’indústries, i 
ens hem de posicionar amb qualitat, i ens hem de posicionar 
amb coherencia, i aixo, Iogicarnent, nom& ho podem fer en 
aquest sentit de recerca #unitat que mai la tindrem 
-lbgicament, la plantejo corn un aspecte més dinimic i mks 
de recerca, i no com una cosa estitica en si mateixa- i que es 
en aquesta línia que sé que comptem amb la col4abornció de 
tots els Grups d’aquesta Cambra. 

Moltes gricies, senyor President, senyores i senyors Dipu- 
tats. 

El Sr, PRESIDENT: Et senyor Clotas pot parlar durant tres 
minuts. 

El Sr. CLOTAS: Grhcies, senyor President. Senyores i seny- 
ors Diputats, en primer lloc, uns aclariments que no són re- 
sposta: aclariments a la Cambra. Jo crec que per a tota la 
Cambra i per a totes les persones de la tribuna de convidats ha 



DIARI DESESSIONS I P-Núm. 18 I 29 desembre 1984 I SESSIOPLENARlANh. 17.3 827 

quedat ben ciar que nosaltres no presentavern cap tipus d’es- 
mena a la totalitat ni de moció de censura post morte -com 
s’ha qualificat aquí-; em sembla que per a tothom ha quedat 
aquest terna absolutament clar, almenys tambk per al senyor 
Conseller. En segon lloc, un aclariment: nosaltres no hem es- 
menat Ia Direcció General de Normalització Lingüística, sinó 
que hem esmenat la Direccio General de Mcsica, Teatre i 
Cinema, la de Patrimoni Escrit i Documental i la de Difusió 
Cultural. Ni una. sola esmena a la Direcció General de Norma- 
lització Lingüística. I, en tercer lloc, que nosaltres, natural- 
ment, votarem a favor de les nostres esmenes, que aixb no vol 
dir que votem en contra de la resta del text: votem a favor de 
les nostres esmenes. Punt. 

Senyor Conseller, agrdit per la seva intervenció. Jo l i  haig de 
dir que en la intervenció que vost& acaba de tenir, que és una 
intervenció en la linia de les que ha tingut des de la seva presa 
de possessió corn a Conseller de Cultura, nosaltres --i ho he 
dit abans, ho repeteixo, ho vaig dir la setmana passada i ho he 
dit en públic, ho he dit a la premsa- hi estem gairebé total- 
ment d’acord. ‘El que passa es que, després de la seva presa de 
possessió, el que expressa el primer exercici pressupostari, 3 jo 
entenc que encara 6s tota una inkrcia i dinimica heretada 
d’uuna etapa anterior -aixb és el que nosaltres entenem-, no 
reflecteix el discurs -amb que vostk ens acaba d’obsequiar i 
amb que constantment, des que 8s Conseller de Cultura, ens 
ha obsequiat, i que, repeteixo, hi estem totalment d’acord. 

Per tant, la nostra inquietud és que volem veure en la prkti- 
ca -alguns aspectes han estat positius, ja els hem vist, perb ho 
volem veure en la prkctica- el contingut del seu discurs 
d’wui mateix, en la seva acci6 diiria i quotidiana com a respon- 
sable del Departdment de Cultura, Fet cultural constituent: 
estem totalment d’acord que s’esth en un procés constituent. 
Deiem, en certa manera, que, de cara al que havia de ser un 
procks bptim, s’havia retrocedit per la dinamica emprada 
durant els quatre anys de la legislatura anterior, perque no s’ha- 
via impulsat suficientment bé --retrocedit, no respecte a 
etapes anteriors, naturalment, retrocedit respecte al potencial 
que experimentava la situació donada. Crear les plataformes 
bhsiques: també totalment d’acord. Perb ja li he dit abans: si es 
tracta de crear les plataformes bbiques entre les diferents Ad- 
ministracions, facin vostks, immediatament ja, ei primer gest, 
perque és la seva propia responsabilitat. Si vostks convoquen 
totes aquestes institucions, que, per altre costat -crec que ho 
he entes malament-, quan es referia a institucions de cara a 
crear unes plataformes, ho estava definint com a opcions políti- 
ques diferents, i jo crec que des de la responsabilitat del 
Govern de la Generalitat no s’han de veure institucions corn a 
signe d’opcions politiques diferents, sinó com una sola estruc- 
tura, com una sola xarxa d’acció i de govern d’un país. 

Per tant, si voste convoca, crida a totes aquestes responsabi- 
litats per tal de crear el mínim com6 denominador, per tal 
d’impulsar, planificar, coordinar una política, perb no per im- 
posar previament a través de l’exercici d’uun Pressupost, sinó 
per planificar d’acord, sota el control i la vetlla del Consell Exe- 
cutiu, nosaltres hi estarem totalment d’acord, perque entenem 
que coincidim amb aquest discurs, i que no és, diguem, una 
acció de purvenu, com poden ser agafar mimeticament alterna- 
tives socialistes i convertir-les en alternatives de govern de 
ConvergBncia i Uni6, sinb que és quelcom que el Conseller 

respon d’una manera sincera. 
El Sr. PRESIDENT: Perdó, Iklustre orador, els seus tres 

minuts s’han escolat ja. 
El Sr. CLOTAS: GrAcies, senyor President, acabo immedia- 

tament. Per Últim, en el mbn del cinema. Agraim fa sinceritat 
amb quk el senyor Conseller ens ha parlat, que és la que nos- 
altres emfasitzivem, insistíem, que era la situació que es 
creava aquí a Catalunya, i per aixo hem creat unes esmenes per 
complementar els dkficits en cinema i en la resta de les Direcci- 
ons Generals de Cultura, i per aixb hem fet una intervenció 
per corregir I’orientació que indiquen aquests Pressupostos. 
Esmenes per complementar, intervenció per corregir; tindrem 
oportunitat, durant tot el periode legislatiu del 85, per conti- 
nuar debatent i, sobretot, per comprovar en els nous Pressu- 
postos la variacib que demanivern. 

Gricies, senyor President; gracies, senyores i senyors Dipu- 
tats. 

Ei Sr. PRESIDENT: Bé, anem a procedir, doncs, ara a la vo- 
tació dei conjunt d’esmenes defensat per I’EIlustre Diputat 
senyor Ciotas. 

Els qui estiguin a favor de les seves esmenes, que es posin 
drets. 

Els qui hi estiguin en contra, 
Els qui s’abstenen? 
Les esmenes han estat refusades per 36 vots a favor, 69 en 

contra i 6 abstencions. 
Anem ara a l’esmena següent, que 6s la 372, del Grup parla- 

mentari de2 Partit Socialista Unificat de Catalunya. L‘I1-lustre 
Diputat senyor Rib6 té la paraula. 

EI Sr. RI& Senyor President, senyores Diputades, senyors 
Diputats. Si m’ho permet, defensar6 la 372 junt amb la 373, 
381,382,385,386,387,389 i 398. 

El Sr. PRESIDENT: Endavant, senyor RibÓ. 
El Sr, RIB6: Anuncio ja que la 386 i la 398 les retirem, 

senyor President. 
Voldria fer un primecíssirn torn molt diferenciat sobre la 372 

respecte a la resta, un primeríssim torn especialment dedicat a 
la senyora Busquets, IMustre Diputada &aquesta Cambra. 

Si estiguéssim al final del nostre debat jo li diria -i  perdo- 
ni’m l’accent-, li diria << bones h&stes)> --< bones festem en 
aranks- i li diria, si pogués -i la meva ignorhncia m’ho 
impedeix- una bona part del meu discurs en la seva preciosa 
llengua amb la qual ens va obsequiar en una intervenció en 
aquest hemicicle: l’aranks. Nosattres, malgrat tot aixb -i li ex- 
plicaran Diputats i Diputades de l’anterior legislatura-, estem 
tradicionalment també -com se’ns diria des del Govern- 
amohats per la situació de I’aranks i per la situació de les insti- 
tucions de la Vall d’Aran. I li dedico especialment a voste, que 
forma part del Grup de la majoria --a més, ja li ho he dit 
personalment-, perque ara potser tindrem una aliada -o ens 
tindri aliats tamM a nosaltres, recíprocament - per ernpenyer 
el carro de la normalitzacib de l’aranks i per emphyer el projec- 
te d’institucionalitzacib de la Vall d’kran, segon projecte que, 
com vostk sap, esta aturat completament, malgrat compromi- 
sos d’aquest Govern en aquest Parlament o de l’anterior, que 
era de la mateixa coalició electoral. 

Perb, deixant de banda el tema institucional, que ja hi 
anirem en el seu dia en aquest Parlament, anem al tema lingü- 
ístic. L’any passat la Generalitat va signar un acord amb els 
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ajuntaments de la Vall d’Aran en el qual els ajuntaments hi po- 
saven I00 pessetes per habitanthny i la Generalitat hi posava 
200 pessetes per habitantJany més 100 pessetes per 
habitantlany perquk el Consell de la Vall d’Aran administrés 
aquests diners de cara a la normalització lingüística. Tot aixb 
donava aproximadament un Pressupost de 2.800.00O pessetes 
i escaig, mig milió i escaig venia deis ajuntaments i la resta de 
la Generalitat. Amb aixb es va fer edició de llibres, s%an publi- 
cat uns contes en aranks a la Galera, s’han donat classes d’ara- 
nes als ajuntaments -fins i tot per a funcionaris-, es preveu 
l’elaboracló de videos, i ,  ara, suposem -i  aquí ve la primera 
part de la nostra esmena- que la Generalitat, ja que no ha de- 
nunciat el conveni, es comprometri a mantenir-lo I’any 85. 
Pero l’any 85 la Generalitat, en la partida 07.04, 433.01, diu; 
(( Foment de I’aranes, 1 .%O.OOO pessetes >>. Una baixada es- 
pectacular respecte - espectacular sempre en termes relatius a 
corn és de petita la Vall d’Aran, a la petitesa, quant a quantitat, 
de la dirnensi6 del problema- al seu compromis del 84; ja no 
arriben, ni de molt, a complir-lo. ’Nosaltres que hem, també, 
parlat amb representants legítims de la Va11 &Aran, ens 
trobem en aquests moments valedors d’una proposta: que cal 
incrementar substancialment en termes relatius ques t  ajut. 
D’nqui la nostra esmena, a la qual esperem que hi haura un vot 
favorable per part d’aquesta Cambra. 

Ara, anem a l’altre conjunt d’esmenes i a1 problema global 
de cultura, i ,  ara si, senyor Rigol, al de la normalització lingiiis- 
tica, perquk vostk haura vist que la gran niajoria de les nostres 
esmenes van en la línia de la normalització lingüística, i també 
sap voste -perque també hi era, encara que en una altra 
Conselleria- que és una preocupació tradicional del nostre 
Grup parlamentari. 

Senyor Rigol, permeti’m una consideració inicial: vostk, 
avui, és el responsable polític institucional de la cultura de Ca- 
talunya. Voste pot ser -en el millor sentit de la paraula- un 
alimentador ideologic d’un projecte partidista; vostk pot ser el 
formulador de grans idees culturals per a una determinada 
opció, pero, per a Catalunya, a més d’aixo, i damunt d’aixo, i 
aquí principalment, 6s el responsable polític de la cultura, 

Nosaltres ho volem deixar molt clar perque volem separar 
tot el seu conjunt de definicioris precioses, molt afinades, a ve- 
gades molt atrevides respecte a l’estindard ideolbgie de la coali- 
cib de la qual voste forma part, de la coalició que d6na suport al 
Govern de quB forma part, ... volem separar-ho dels fets con- 
crets de política cultural; nosaltres no li demanarem aquí re- 
sponsabilitats de les seves definicions ideolbgiques en la prime- 
ra vessant que hem apuntat, sinó en la segona, en els fets con- 
crets. Voldriem separar paraules de fets -perque se’ns 
entengui-, i quan estem debatent el Pressupost del 85 anem 
molt directament als fets. 

Igualment, cal que voste recordi que té un Consell Assessor 
de Cultura on hi ha un ventall ideolbgic molt divers, per6 no el 
té -ni l’ha demanat vosth així, ni tampoc l’hi ha donat ningú 
així- com a legítims representants de partits politics, i nos- 
altres aquí som els legítims representants del poble de Catalu- 
nya, elegits a. travbs d’unes llistes electorals que responen a 
unes opcions polítiques. Per tant, no confonguem els hmbits. 
Vostk no ho ha fet abans, pero jo voldria que no els confon- 
guéssim ni en la impressió del que anem a debatre; i anem a de- 
batre el problema de la llengua catalana, que, per a nosaltres, 

continua essent un problema vergonyant per al Govern de 
Convergkncia i Unió. 

Vostk em dir&: d ’ h a  d’articular a tota la societat, no tenim 
els mecanismes ... )$ Senyor Rigol, la província del Quebec 
-que 6s una província no en els termes de Javier de Burgos, 
en els termes espanyols, sinb en els termes de l’esquema fede- 
ral canadenc- dedica proporcionalment set vegades més 
diners a cultura que nosaltres, i cinc vegades més a la llengua 
que nosaltres, i si voste ha estat al Quebec --i jo li puc, perso- 
nalment, per testimoni directe,.. ho notarh --no és que aixo 
sigui estadística: ho notarh. 

Ho notara quan engegui una radio al Quebec, quan vagi pel 
carrer, quan vagi al cinema, quan vagi al teatre, quan compri 
una publicació; ho notarh, quina és la protecció de la cultura 
francbfona del Quebec autbcton, d’una poblaci6 que vol man- 
tenir el seu carhcter de nacionalitat cultural. 

Vostk administra un Pressupost de 4.996 milions de pesse- 
tes, aquest any, que és una xifra ridícuIa en el conjunt del Pres- 
supost, i suposo que si vostk 6s sincer m’ho admetri --em 
dir& a continuacib: <<No hi ha recursosn. Jo li puc posar altres 
exemples, a part del del Quebec. Li puc parlar de la ciutat de 
Brussel-les, li puc parlar d’exemples de Iugoslavia, li puc parlar 
d’altres, per anar buscant, diguem-ne, Pressupostos, existknci- 
es de nacionalitats que no tenen Estat, perquk no vull entrar a 
Suecia, Dinamarca, etcktera, que són nacionalitats amb Estat, 
amb població a vegades més redu’ida que la nostra i amb un 
esforc superior. O podria dir-li que el senyor Jacques Lang, ei 
Ministre de Cultura TrancBs, davant de la invasió de l’anglks a 
Franca, estB fent una política proteccionista, descaradament 
proteccionista -sort que és descaradament proteccionista- 
per evitar la introducció deljkanglai , 

Anem a exemples que es poden comparar percentualment 
amb el nostre. I dins d’aquests 4.996 milions -ridículs-, 
vostk té 498 milions a la Direcció General de Política Lingiiisti- 
ca: encara mks ridicul. 

Cada any ens diuen: ((Oh, perb és que a Ensenyament 
també es fa normalitzacib lingiiística, és que a Sanitat -ens 
podrien dir- corn que algunes receptes van en catali, també 
es fa normalització lingüística Bé9 anem al cor del problema. 

On es el motor, en el Consell Executiu, per fer avanqar la 
normalització lingijística del catala? Per a nosaltres, la Direcci6 
General de Política Lingiiistica 6s una direcció que esta menys- 
valorada, Jo parlava abans d’ahir amb un ildustre representant 
de l’Acad6mia catalana, pel que fa a la llengua -que no ostenta 
cap c h e c  acadkmic a Catalunya, sinó que en té un de molt im- 
portant en una universitat molt prestigiosa estrangera-, i em 
deia: ({No t’enganyis, el problema de la Direcció General de 
Política Lingiiistica no és un problema tkcnico-econbmic, és 
un problema -primer de tot- polític, i que corn que és polític, 
té el problema econbrnic), -els 498 milions, les escorrialles 
d’un Pressupost. I, per Últim, podríem anar analitzant i criti- 
cant les deficiencies tecnigues, que aquest Grup parlamentari 
que jo represento no ha criticat mai, tota vegada que ens hem 
passat -se’ns ha dit per part de vostks- lloant la Directora 
General. 

Nosaltres, que vam contribuir com els que més -per no 
apuntar-nos més medalles- en la Llei de Normalitzacib Lin- 
güística de Catalunya, continuem essent molt vigilants -i ens 
perdonaran la nostra tossuderia, senyor Escude, ho serem 
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perqul! en aquest tema no renunciarem ni a una coma- en la 
qüestió de la llengua catalana. 

Aquest és el tema específic del seu Govern. O sigui, si a mi 
el senyor Pujol em fa la pregunta <<Qui3 faríeu alternatiu del 
que fem nosaltres? H, en aquests moments -en aquests mo- 
ments que el tinc present, a més, li puc dir directament, cara a 
cara-, és clar, jo l i  podria dir: (Catur)}. I em diuen: <<Oh, 6s 
que l’atur és un problema n escala internacional. w .  <<Les obres 
públiques,,, <<No, és que aixo ... n. La llengua 6s un problema 
específic dels ciutadans de Catalunya, i no vull fer I’equiparaciÓ 
nacionalitat igual a llengua, perb vosti: mateix ho ha dit fa uns 
moments: ks un problema importantíssim per al que és la per- 
sonalitat d’aquesta nacionalitat. 

Doncs, bk, si 6s un problema de voluntat politica, com em 
deia aquest ilalustre interlocutor meu -i jo hi coincideixo 
totalment-, iqu6 passa que fins i tot el Grup de Convergkncia 
i Unió ha hagut d’esmenar la Direcció General de Política Lin- 
güística? --millor dit, ha hagut d’esmenar el Projecte de Pres- 
supost que han presentat vostes per a I’any 85 a la Direcció Ge- 
neral, amb unes esmenes que són, prhcticament, per intentar 
ordenar una mica un desgavell, salarial fins i tot, en aquesta Di- 
recci6 General. 

Nosaltres preguntem, senyor Rigol: Que ha de ser la Direc- 
ció General de Politica Lingüistica, una oficina d’assessora- 
ment? Ha de ser una distribució de subvencions, ha de ser un 
brgan de sensibilització de l’opinió pfiblica, O ha de ser un 
brgan impulsor i coordinador de la politjca de normalització 
lingüística? El Pressupost del 85 no ens dóna cap pista. 

Fins ara vostks tenien la tendkncia a encarregar4 les funci- 
ons d’assessorament públic -a entitats públiques, a entitats 
privades i a ciutadans. Ara sembla que la tendencia 
-interpretem per les pistes dels apunts pressupostaris- és 
fer-la una distribu’idora de subvencions. Sabre 498 milions, tk 
393 milions en <<distribució de subvencions )>. Nosaltres 
creiem que ha de ser queicom més; s’ha de fer un esforc, i un 
esforq no controlat, per augmentar tot el que sigui impuls i co- 
ordinacib de la normalització lingilistica. 

Vostb recordar8 -per& també era a la Cambra, encara que 
en un altre Departament- que quan debatíem la Llei de Nor- 
malitzacib Lingüística va haver-hi una esmena que va ser ob- 
jecte d’anades i tornades, on nosaltres plantejivem que es 
creés un organ interdepartarnental per impulsar la normalitza- 
ció lingüística. 

Vostks van arribar a dir: <<Hi estem totalment d’acord, que 
cal un brgan que impulsi la normalització en tots els Departa- 
ments, pero no creem més tingladom. Estaven d’acord -com 
molt sovint ens diuen- amb I’objeetiu, amb la funcionalitat; 
estaven en desacord amb la solució. Per desgricia, aquesta po- 
lbmica continua essent vigent; estem d’acord amb la funcib, 
funció necesshria per& ho diu la Llei -i encara que no ho 
digubs, perquk si passem aquesta porta, 6s necesshria al 
carrer-, i que no esta coberta en I’actual Govern de Catalunya. 

Nosaltres ens adonem que en aquest Pressupost no hi ha cap 
indici de coordinació de la normalització amb altres Departa- 
ments -com Ensenyament-, ni hi ha cap partida en la seva 
Direcci6, en la seva Conselleria, per impulsar la premsa, la 
radio, la televisió, coordinadament des d’aquest mateix esforG. 

Per exemple, senyor Rigol, si volem saber -com vosth ha 
de saber, com els seus assessors han de saber, i com sembla 

que ja li han demanat- quant ha avanqat o ha retrocedit el 
catafa en els mitjans de comunicacib, quant ha avanqat o ha re- 
trocedit el catal; al carrer, hem de fer unes dotacions pressu- 
postaries per al seguiment d’aquestes qüestions. On són, 
senyor Rigol? Sap quan posen vostes? 1,375,000 pessetes. De 
debb, senyores Diputades, senyors Diputats de Convergkncia i 
Unió, I’any 85 es pensen gastar sofament 1.375.000 pessetes 
per saber la situació de la nostra llengua? Creuen que aixo és 
seri6s per a la seva coalició -que ks el seu problema-, que 6s 
seriós per al Govern de Catalunya, que 6s et nostre problema, 
de tots?. És clar, nosaltres podem dir: <<Anem a veure qui: suc- 
ceeix amb aquesta parcelk concreta o amb aquesta altra par- 
c e h  concreta )) i una de dues: o hi ha hagut una Anima caritati- 
va d’una fundació que ha pagat aquest estudi, i serh molt parci- 
al, o farem un mostreig, per6 continuarem sense dades impor- 
tants. 

Un organisme que haguks d’anar a impulsar i coordinar, 
primer de tot hauria de conbixer; i no coneixem. Coneixem 
quan vénen els de la PEPC i el van a veure a voste, i ploren; 
coneixem quan surten els del cine i ploren, pero no coneixem 
seriosament quina és la situaci6 de la llengua catalana avui, a 
Catalunya. Si la coneixen, facin-la saber, i si no la coneixen, 
facin una dotació seriosa per a aquesta qüestió. 

Quk se n’ha fet de I’lnstitut de Sociolingiiistica Catalana, 
senyor Rigol? Decret del desembre del 80, funcions d’aquest 
Institut -li ho recordaré-: {{Seguiment del procés de norma- 
lització, reflexió entorn d’aquest procés, informes d’assessora- 
ment, biblioteca especialitzada, relacions amb institucions ci- 
entífiques)), Que se n’ha fet? Vol que li digui, quk se n’ha fet, 
pressupostariament? Mirem la partida 259.04 i miri a qu& ha 
quedat redui’t. I aixb tambk és necessari des del punt de vista 
de la Líei de Normalitzacib. 

Per a nosaltres, no es pot acceptar la política de normalització 
que vosths estan fent, que és, en certa forma, la política de 
I’estruq, i que estan confonent una modernització amb un pro- 
blema seriós, que des del senyor Lang fins ai Ministre d’Afers 
Culturals del Quebec es plantegen d’una manera radicalment 
diferent de la que vostks estan plantejant. 

Ara no sona a res, aixo; perb potser d’aqui a cinc anys o vuit 
anys, quan el desert sigui molt més erm, sonarh molt pitjor. 

Nosaltres, juntament amb aixo, volem aclarir que les nostres 
esmenes van acompanyades --unes esmenes, que ja li he dit al 
senyor Escudé no s6n a la globalitat de la Direcció General, 
que hem intentat veure on es pot incrementar aixu- d’uns 
altres increments a partides COM I’adquisició de Ilibres, com el 
major cost editorial, com el suport al llibre catala. Increments 
que esperem que siguin aprovats també per aquesta Cambra, i, 
possiblement vagin al seu destí abans que el temps passat, que 
havent passat el temps, ens trobem amb editorials i amb inicia- 
tives culturals que per problemes de finanqament ? problemes 
de facturacib, etcktera, potser hauran de rebre els ajuts -com 
ei cas del grup de dansa Heura, quan jo li esmentava-, eis 
hauran de rebre quan estan ja  decidits a plegar per manca d’aire 
per respirar. 1 

Gracies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Bé, per ai torn en contra, el doctor Co- 

lornines. 
Ei Sr. COLOMINES: Senyor President, senyores i senyors 

Diputats, per contestar al senyor Ribb. Contestaré primer el 
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que ha estat I’objecció política fonamental en relacib amb el 
pro& de normalitzacib iingiiística. Després, en tot cas, parlaré 
de les esmenes parcials. 

Vosth paria de l’aportacib que en aquest Departament es fa 
per a la norrnalitzacib lingüística. Evidentment, hi ha una xifra 
de 498 milions; torno a repetir aquí que aquestes xifres no es 
poden donar només com a xifres absolutes. Voste sap que per 
al procks de normalitzaciri lingüistica hi ha moltes altres aporta- 
cions: hi ha les aportacions dels ajuntaments --en totes les 
campanyes els ajuntaments aporten diners; aquesta és una 
roma de colvlaboracib que ens agrada molt-, hi ha les aporta- 
cions de les entitats -que també, quan fan uns cursos de 
catali per a adults, doncs, s’hi aporta una quantitat, pero 
també han d’aportar elis unes quantitats- i altres Departa- 
ments tarnbd! exerceixen -com voste ha dit molt bé- una 
labor de normalització, amb I R  qual cosa també aporten econb- 
micament el que els correspon. 

Evidentment que hi ha una manca, i tant! Voldríem absolu- 
tament molt mcs, Tenim una manca d’infrastructura, una 
manca d’infrastructura que ja n’he parlat abans quan he contes- 
tat al senyor Clotas. La gran feina que nosaltres vam tenir per 
poder treure aquests milions de pessetes -ara veurem d’on les 
varn treure, d’unes esmenes que vostB també hi fa una 
baixa-, per poder regularitzar la situació del personal. 
Perqui!, és clar, quli: ks ei que nosaltres necessitem ara, en nor- 
malització lingüística? Doncs, donar compliment a totes les 
necessitats que hem generat. 

Hem obert unes expectatives ... VQ& diu que hem fet una 
política de normaiitzacih petita, escanyadeta; be, resulta que 
hem fet una politica de normalitzacib que ens ha donat una re- 
sposta d’unes peticions, d’unes necessitats, ha generat tota 
una necessitat que nosaltres, en aquest moment, hem de satis- 
fer. I no és el que ens interessa més, generar més necessitats 
sense poder-les satisfer, sinó satisfer exactament aquestes. I en 
aixo és en el que estem, en aquest procés en quB s’ha anat avan- 
qant, d’una manera lenta, jo diria que #una manera no gens 
traumhtica --saben vostks tot el que va succeir el gener del 83, 
perb jo diria que desprks d’aquella esvalotada les coses han 
anat pel seu camí, i ,  a més a més, s’ha seguit d’acord amb el 
que ha estat el procés polític’ d’una transició, simplement. 
Aqui no hem fet un trencament i aquí tot en catali, i endavant, 
i aquí el qui no ho vulgui ... No, nosaltres hem fet una política 
que em sembla que va acordada amb la politica general que ha 
fet, no solament Catalunya, sin6 tot el país. 

Jo penso, en relacib ja amb les esmenes concretes que vostk 
aquí ha anomenat, no és que en tinguin massa, vostes, d’esme- 
nes. Pero vostes fan precisament unes baixes a unes infrastruc- 
tures, que són les que nosaltres necessitem per poder donar co- 
mpliment a tota aquesta generació de demandes que nosaltres 
hem tingut. És clar, si vostks d’una banda ens diuen que no 
fem prou, i de I’altra banda ens treuen diners d’infrastructura, 
entre les quals infrastructures hi ha qüestions de personal ... 
bé, aleshores, ja no sabem on anem. Aixb s’ha de viure per 
veure-ho; des de fora és molt bonic, perb s’ha de viure. 1 
aquesta és l’absoluta realitat. 

I aquests diners de baixa &infrastructures vostes els volen 
per a uns aparells d’hudio-visuals -dels quals jo abans ja n’he 
partat, i que ara m’estalviark de tornar a parlar-ne. 3 desprks 
vostes fan una baixa a una sola esmena, que d’aquesta sí que 

en voldria parlar, que 6s una esmena que crida molt als ulls 
perquk és un concepte que té pressupostats 189 milions, que 
ha tingut esmenes del Grup Popular -una esmena, que l’han 
retirada-, del Grup Socialista -que l’han retirada-, n’hi ha 
una d’Esquerra Republicana -que ara contestark, també, al 
mateix temps-, i després n’hi ha sis, del PSUC, amb les quals 
vostks, d’aquestes baixes que proposen, aixo, ho apliquen a 
cursos de catali en convenis amb entitats i a la política del lli- 
bre. 

Bé, primer parlem una mica de la baixa. En realitat, ja no són 
189 milions, en realitat són 167 milions -25 milions hem 
hagut de treure’ls per la qiiestib de l’lnstitut d’Estudis 
Catalans-, i aixb que s e k  diu <<per la posada en marxa d’edifi- 
cis o immobles vinculats o no al Departament H, aixb represen- 
ta unes qüestions que també s6n importants i que nosaltres les 
hem d’atendre, i que representen, per exemple, fer que la Casa 
de la Generalitat de Tarragona es posi en condicions: nosaltres 
hi apliquem 35 milions, pels desnonaments solament, que 
s’hauran de fer perque aixb es pugui tirar endavant, perquk es 
pugui fer tot aixb. Aquests desnonaments, segurament, poden 
arribar a 119 milions, és a dir, que ho fem d’una manera molt 
fraccionada, vull dir, no hi apliquem tots 119 milions, n’apli- 
quem nomes 35, i després veurem corn anem avanqant. 

Hi ha la qüestió del teatre Fortuny, de Reus -primer hem 
parlat de Tarragona i ara parlem de Reus-, el teatre Fortuny, 
de Reus, amb 47 milions. Hi ha la qüestió del Roma-2000, 
amb 30 milions. Hi ha la instal.laci6 elkctrica per al teatre 
Romea -que nosaltres no el podem comprar, primer perqul: 
no ens el venen, desprbs per@ val molts diners, després 
perquk nosaltres no lloguem un edifici, sinó que lloguem una 
empresa-, i nosaltres, la instal-laci6 elbctrica no és bona, nos- 
altres hem d’aplicar i hem de fer que aquesta installaci6 electri- 
ca estigui en condicions, altrament, aleshores, doncs, potser 
podria produir-se un problema: 15 milions. I després hi ha una 
cosa que és un projecte que, bé, em sembla que és un sentir ge- 
neral que tots voldriem que fos, que en aquesta legislatura el 
Departament intentari tirar endavant, que és el Museu d’AArt 
Contemporani. Bé, per a aixb s’apliquen 167 milions. 

El Sr. PRESIDENT: Perdó, senyor Diputat. Prego la 
Cambra que es mantingui en silenci. Continui’. 

El Sr. COLOMINES: Moltes grhcies, senyar President. Bé, 
aixo s’aplica a cursos de catal8 en entitats, a les que nosaltres ja 
hi tenim implicats 27 milions i mig. Són les entitats que han 
volgut fer conveni, no les que nosaltres els anem al darrere i 
els diem: <<Escolti, aqui té aquests diners ... )) No, les que ells 
han volgut fer conveni, a través, naturalment, de tota la propa- 
ganda que nosaltres hem fet, a través, doncs, de la Norma, a 
través de tota la campanya de normalitzaci6 lingüística, a 
través del ((Digui, digui ... )) o el que sigui. 

I,  després, en relació amb el que vostk parlava, de la política 
del llibre, jo em penso que, en relació amb la política del llibre 
jo ja he explicat aquí els suports que nosaltres teníem, els su- 
ports que podiem fer -voregen els 100 milions de pessetes. 
Els ho he explicat concepte per concepte. També dic que, natu- 
ralment, en necessitarim, segur, molt més, perb aquesta no 
és la qiiestib que, tampoc, vostes, en aquests moments prope- 
sen. No és augmentar unes partides, sin6 que era simplement 
fer un canvi, perb jo ja he demostrat que, almenys des de la 
meva bptica, el pas d’unes baixes d’infrastructura o d’aquesta 



DIARI DESESSIONS / P-Núm. 18 / 29 desembre 1984 I SESSI6 PLENARIA Núm. 17.3 83 1 

cosa del ({manteniment d’edificiw, en aquest cas, no era pos- 
sible. Jo, de veritat, m’ho he mirat molt, per veure si, aixb, 
podiern nosaitres solucionar-ho, com hem intentat de solucio- 
nar algunes qüestions de politica lingüistica i el de I’Institut 
d’Estudis Catalans, i no he trobat manera de poder-ho prupo- 
sar, ni tan sols proposar, al Conseller, 

Finalment, hi ha el que voste s’ha referit a la qüesti6 de I’ara- 
nes. De l’aranks, també, hem de considerar dues coses: la 
baixa, des d’on proposen vostes I’apiicació al que se’n diu 
({foment de I’aran&s>r, vostks ho apliquen des d’un concepte 
que és <<infrastructura de tot el Departament)), de 51 milions 
de pessetes, que en realitat ja s’ha minorat en 15 milions de 
pessetes, per aquella qüestió del personal; queden 36 milions 
de pessetes, en aquest Departament i en aquest concepte. Per 
tant, aquest ja és un problema, pero, es clar, aixb seria massa 
fhcil, defugir aquesta qiiesti6 política tan important dient que 
no podem fer una baixa, hi ha una alta, i aquesta alta, jo li vaig 
a explicar la nostra visió; pot ser que sigui una visi6 que no 
sigui equivocada, pero em sembla que és una visió política i 
reat que nosaltres hem d’exposar. 

Miri, per la qüestió de I’aranks, no s’aplica només a aixb que 
se’n diu ({foment de l’aranes},, que són, en aquest cas i en 
aquesta anualitat, 1,964.000 pessetes, sin6 que la partida mbs 
important i més grossa s’aplica a través del Departament d’En- 
senyarnent. El Departament d’Ensenystment és el que du enda- 
vant, realment, una politica a les escoles per la güestib de I’stra- 
nks, i que s’emporta la part més important i mks grossa. Hi ha 
un altre aspecte, que és que en la carnpanya de normalització 
lingüistica també l’aranes va inclbs dintre aquesta campanya, i 
tambb hi participa, en aquesta campanya, de la manera propor- 
cional que és possible fer-ho. I en relaci6 amb aquesta cosa tan 
concreta que es diu ({foment de l’aranes r), que s6n un conjunt 
de coses complementaries -com ja sap la Diputada senyora 
Pilar Busquets- , aquest conjunt de coses cornplementhies, 
que no ks el fonamental, evidentment que 6s poc aixb, n’hi 
hauria d’haver molt més, molt més., , Pero jo li diré que, ja que 
vostk ha parlat de proporcions, proporcionalment la despesa 
per persona que es fa 6s més important la de l’aranks que la de 
Catalunya; Per cada aranks hi ha molta més aportació que no 
pas aqui a Catalunya. 

Aleshores, aixb, entenem que aquest és un tema dificii, en- 
tenem que aquest es un tema que des d’una bptica de govern tk 
una dificultat d’explicar. A més a més, des d’una bptica d’opo- 
sicib és molt rendible i que, doncs, molt b6, s’hi pot incidir, en 
tot aixb, Jo penso que si nosaltres caiguéssim en la facilitat de 
dir: {(Doncs no, no, escolta, perquk aquí no se’n parli arreglem 
aixb i donem aixo H, fariem una mala politica. 

Nosaltres, ho he dit abans, hem de fer una política global, 
una politica de moltes atencions i ,  senyores i senyors Diputats, 
d’aquí a una estona, espero que sigui d’aqui a una estona, dis- 
cutirem algunes altres qüestions, una de les quals hauri de dis- 
cutir aquest Diputat -i alii hi ha unes persones que fa moltes 
hores i molts dies que estan esperant-se aqui, per veure el que 
passa-, unes qüestions sobre minusdlids, que també tenen 
la seva gran impurtancia i que nosaltres tarnbk les haurem de 
considerar, i que no per solucionar una qiiestió estrictament 
electoral i una qüestió estrictament de forqa politica, nosaltres 
na les podem atendre. 

bs per aixo que nosaltres no podem atendre aquesta 

esmena, i per aixo nosaltres demanem a la Cambra que no 
doni suport a aquestes esmenes que ha presentat el Grup co- 
munista. 

Moltes grkies, senyor President; moltes grAcies, senyores i 
senyors Diputats. 

El Sr, PRESIDENT: Anem, doncs, a votar les esmenes de- 
fensades per 1’11-lustre Diputat senyor Ribó (LI SI: Ribó 
demana per prlar.) Perdó, vol dir-me per que em demana la 
paraula? 

El Sr. €UB6 (de Ikxb estant): Sí, per demanar-li votació sepa- 
rada de I’esmena 372, la que es refereix a la normalitzacib de 
l’aranes, 

EE Sr. PRESIDENT: 372, per un cantó, i totes les altres per 
l’altre, 

El Sr. RIS6 (de /’escó estant): Sí, per un altre. 
Ei Sr. PRESIDENT: Bé. Anem a votar, doncs, la 372. 
Els qui estiguin a favor de ia 372, que es posin dempeus. 
Eis qui hi estiguin en contra? 
Els qui s’abstenen? 
L’esmena ha estat refusada per 36 vots a favor, 64 en contra 

Ara anem a fer la votació de la resta d’aquestes esmenes. 
Els qui estiguin a favor d’eefles, que facin el favor de posar-se 

Els qui hi estiguin en contra? 
Els qui s’abstenen? 
La resta de les esmenes ha estat rebutjada per 30 vots a 

favor, 65 en contra i 6 abstencions. 
L’esmena que ve ara, a continuacib, és la 378, del Grup par- 

lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Per defensar- 
la tinc el gust de donar la paraula a I’Iklustre Diputat senyor 
Victor Tofres. 

El Sr. TORRES (de i’escb estant): Per dir unicament que el 
Grup d’Esquerra Republicana, tenint en compte que Ies e3rne- 
nes 379 i 380, dels Grups Popular i Socialista, han estat retira- 
des amb vistes al finanqament de I’esmena de 1’Institut d’Estu- 
dis Catalans, i ,  per altra part, després d’haver escoltat les infor- 
macions facilitades pel Diputat senyor Colomines respecte a 
aixo, nosaltres anunciem la retirada d’aquesta esmena. 

EI Sr, PRESIDENT: Bk, amb aixb s’ha acabat la discussió de 
les esmenes corresponents al Departament de Cultura, i 
entrem ara al Departament de Sanitat. 

La primera que trobem 6s la 402, corresponent a una 
esmena del Partit Socialista, del Grup Socialista. Z‘Ii-lustre Di- 
putat senyor, ,. 

El Sr. CLOTAS (de l’escó estant): Garcia, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: ... Garcia fa& el favor de defensar-la. 
El Sr. GARCfA I SÁEZ Senyor President, jo li faré una 

llista d’acord amb I’ordenaciÓ del mateix Butlletí, de la sistema- 
tica. Faréla402,3,4,5,6,7,9,10,11 -1a416, laretiro-, 18, 
26. A més a més, senyor President, ja anuncio també que de- 
fenso totes les esmenes de l’entitat gestora de la Seguretat 
Social, I’Institut Catalh de la Salut, que serien la 427,28, 29, la 
907,911,913,14,15,16,13, ( J M U S ~ ) ~ , ~  ... 

i cap abstencib. 

drets, 

El Sr. PRFSIDENT: La 17 també? 
EI Sr. GARdA I SAEZ: També, la 917, i 919. 
El Sr, PRESIDENT: Moltes gracies. 
El Sr. GARCIA I SÁEZ Bé, malgrat, senyores i senyors Di- 

putats, que són un conjunt d’esmenes molt diverses i que re- 
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queririen, al meu entendre, en altres circurnsihncies, segura- 
ment, una defensa i explicacib a la Cambra molt puntual, fark 
l’esforg de fer una síntesi del que valem dir en cadascuna de les 
esmenes, tenint en compte, sobretot, que el que pretenen 
aquestes esmenes és concretar a l’estat de despeses la nostra. 
discrephcia, argumentada amb l’esmena a la totalitat ai Depar- 
tament de Sanitat i Seguretat Social, i ,  sobretot, expressar la 
voluntat de concretar aquelles discrepkncies i diferkncies amb 
esmenes puntuals. 

Molt en síntesi, doncs, aquestes esmenes prelenen, d’una 
banda, donar unR subvencib al consorci hospitalari de Catalu- 
nya -després intentaré explicar breument per quk - ; prete- 
nen, d’altra banda, treure inversió que preveu el Departament 
en politica hospitalaria per passar-la al mateix Departament, a 
inversió en assisthcia primhria, creació i potenciació dels 
CAPS, d’nssistencia prirniria. I, finalment, alguns aclariments 
pel que fa referencia a alguna de les esmenes que van ser defen- 
sades per companys meus, dei Grup padarnentari, per exem- 
ple. Volia fer esment, de manera especial, de l’esmena número 
426, que, des d’aquesta tribuna, ahir va defensar amb argu- 
ments similars la meva companya de Grup parlamentari Rosa 
Viadiu, i que va ser posada com a exemple pel senyor Portaveu 
de Convergencia i Unió, criticant la manera indiscriminada 
amb quk el Grup Socialista feia esmenes. Jo, avui, intentaré. 
explicar al Grup parlamentari de la majoria, o als Grups parla- 
mentaris d’aquesta Cambra, la realitat del que ell va dir. 
Bk, cornenqo pel final. Aquesta esmena, la 426, és una 

esmena amb quk nosaltres, el que fem, 6s suprimir despeses di- 
verses, previstes en el Departament, per un import de 
82.500.000 pessetes. Capítol 11, article 26, {(despeses especials 
per al funcionament del servei)), concepte 259, <<despeses di- 
verses)). Deia el senyor SubirB, des d’aquesta tribuna: {(Senyo- 
res i senyors Diputats, alarmin-se vostbs, mirin el que el Grup 
Socialista vol suprimir!)) Despeses diverses. Es fa tot aixb, i 
diu: << Programa ALTEBR AT, programa de nefrologia, desple- 
gament Mapa Sanitari, malalts crbnics i rehabilitació, progra- 
mes. .. )>, deia el senyor Subiri, corn si fos.. Home, tots aclapa- 
rats ... Quina gran política! Pero vostes mirin amb que resolen 
aquesta gran politica. Programes, eh? Atenció, que és molt im- 
portant: ((banc de sang, nefrolbgia, desplegament Mapa Sani- 
tari, oncologia, malalts crbnics i rehabilitació, control de quali- 
tat laboratoris clinics >>. Tot aixo, senyores i senyors Diputats, 
són papers, fulls de paper, Estudis interessantíssirns, jo no ho 
discuteixo, amb cap absoluta ineidencia, per exemple, en la re- 
alitat. Estudis molt importants: 82 milions de pessetes, despe- 
ses diverses. També es podien fer a travks d’<<estudis i dicti- 
rnens)}. O no es podien fer a través &<cestudis i dictimens))? 
No es podien fer. Cal fer-Ios n través de ((despeses diverses)). 
Grans programes, que tindran una extraordinaria incidkncia 
en la salut de la població catalana, segurament, pero paper. si 
no, no estaria en l’article 25. O si? Si tingués incidkncia en la 
població, ho posaríem a (< inversió >), a <( transferencies de capi- 
tal >>- a <( transferkncies corrents H, SI <{ subvencions )).. . Són en 
el capi tol 11, ({ transferkncies corrents)), pubFicaci6 de papers. 
Un disbarat tan gros tampoc no el fem! Un disbarat, tampoc IIQ 

el fem, si volem suprimir 82 milions de pessetes en aquests 
programes i dedicar-los a una cosa molt senzilla, a una cosa, 
per a nosaltres, que té un extraordinari interhs: subvencionar 
els hospitals dependents de corporacions locals, que aquests si 

que funcionen, aquests si que tenen incidkncia en la població, 
aquests sí que donen un servei i presten un servei a la poblacib, 
I ho deia a tall d’exemple. Ho deia a tall d’exemple, perque es 
ventilen aquests programes amb quatre fulls. D’aixb en diuen 
H Pressupost per programes D; d’aquests quatre fulls, d’aixo, 
en diuen <<Pressupost per programes n, en aquesta Cambra. 

Ei Pressupost per programa és una teoria pressupostiria, se- 
nyores i senyors Diputats, una teoria prcssupostiria diferent 
d’aquest Pressupost per programes, que informa sobre tota I’e- 
laboració d’un Pressupost. Tota, no quatre fulls, Mitjans persa- 
nals: no se’n diu res, pcrque no se sap. Mitjans materials: no 
se’n diu res, en blanc ... Aixb són els Pressupostos per progra- 
mes. Descripcib d’objectius: confós amb el que es activitats. 
Vostk sap el que 6s un Pressupost per programa. voste hauria 
de saber que aixb són papers que no tenen cap mena de valor. 
Un paper en qu6 no es posa els mitjans materials, els mitjans 
personals per poder complir aquest programa, no té cap valor, 
no se sap com es far&, aixb. hs una declaració. Per quk? Perquk 
Ia Llei de Pressupost, la Llei de I’Institut de Finances diu que 
hem de presentar el Pressupost per programa amb una tecnica 
nova -segurament, ara, en aquestes altures, dintre del dret fi- 
nancer, desfasada ja, i voste ho sap-, perb, en tot cas, mal 
feia. 

Hi ha més esmenes: subvenció al consorci hospitalari de Bar- 
celona i de Catalunya. Plantegem una esmena de 30 milions de 
pessetes i una altra esmena de 15 milions de pessetes. Creiem 
que cal donar suport a aquesta important iniciativa pública, de 
col-laboració publica, de reforqamcnt del sector públic sanitari. 
Per aixb fem una subvenció, d’una banda de 30 milions i 
escaig de pessetes i, d’altra banda, de 15 milions de pessetes. 

Pel que fa referencia al nostre interbs a subvencionar, millor 
dit, a canviar I’orientaciÓ de la seva política d’inversions, ho 
hem repetit: creiem que és el moment de posar F’accent 
--atenció, posar I’acxenl- i la prioritat en la reforma de I’assis- 
temia prirniria, a reformar el funcionament --el mal funciona- 
ment, diria jo- dels centres d’assisthcia primhria. Per aixu cal 
invertir els pariisnetres de \a seva actuació. Cal destinar-hi més 
recursos, 1 torno a recordar a aquesta Cambra que es destinen 
la meitat de recursos, en aquest Pressupost, es destinen a in- 
versió hospitaliria; a assistencia primiria, se n’hi destina 
menys de la meitat. 

EI que volem 6s un canvi en aquesta orientacib, que vostes 
tinguin conscihncia de la irnportincin de destinar, de canviar 
I’orientaciÓ d’aquests Pressupostos, que I’assistkncia primhria, 
des de la via de la nova construcció o la via de la inversib de re- 
posició, és a dir, de la millora dels locals d’assistkncia primiria, 
ambulatoris i consultoris que tenim, es puguin fer realitat les 
grans paraules, el que diem, la reforma de I’assislencia sanithria 
a nivell primari. I aixo ho concretem en unes esmenes, bbvia- 
ment, en qu8, per a la seva baixa, essent molt conscients i CQ- 

herents amb el que proposem, detraiem aquesta partida de les 
partides d’inversib en assistencia hospitakia. Aquesta ha estat 
una de les característiques del meu Grup parlamentari a I’hora 
de fer les esmenes. 

Hem vist el Pressupost de Sanitat i Seguretat Social com un 
tot, i hem dit que calia canviar I’oorientació dintre del mateix 
Pressupost. Ens hem pronunciat clarament, dintre d’aquest 
Pressupost, per una prioritat, I’hem treta dels recursos dintre 
del mateix Departament, sense acudir a cap altra mena d’iin- 
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gressos d’altres Departaments o altres fons, en linies generals; 
hem pres decisions --sa que normalment ha de fer un gover- 
nant: prendre decisions: les dificils, les madures, i a les verdes, 
tambk. Cal pronunciar-se, no es pot acontentar tothom: amb 
els recursos escassos que tenim, cal decidir una politica i, deci- 
didament, enfocar-la. 

L‘última esmena que hem presentat, que vull explicar 
perque ja la coneixen les senyores i els senyors Diputats, és la 
que fa referkncia a I’Qncolbgic, que és una esmena típica -i 
tbpica, tambk, ja, per quk no dir-ho. No vull emplacar el Con- 
seller que ens digui totes les coses que ens ha de dir, que, segu- 
rament, va dir I’altre dia o va insinuar: <<El tema de 1’Oncolbgic 
se solucionara, seri públic, serh un annex de Bellvitge..,>> 
Molt bé, em sembla molt bé. El que és important en aquest 
moment és que vostk, per segon exercici pressupostari, destina 
una quantitat important per fer cara a les despeses financeres 
d’una institució que, encara, ni te caricter públic ni esta vincu- 
lada, en cap mena de sentit, amb la mateixa Administració sa- 
nitaria. Nosaltres, aixb no ho podem acceptar des del punt de 
vista ni polític ni jurídic. No ho podem acceptar, no hi estem 
d’acord i, en conseqükncia, fem una esmena de supressió d’a- 
questa partida per destinar-la, no a qualsevol cosa estranya 
sinó, precisament, a la millora dels serveis p.irblics d’oncologia, 
dels hospitals que tenim, que són de vostks, que són del poble 
de Catalunya, els hospitals publics que tenen uns serveis d’on- 
cologia. Cal potenciar-los, cal que funcionin millor, cal dotar- 
10s de mitjans.., Doncs, bé, aquests recursos que vostks desti- 
nen a un hospital que no 6s public, destinin-los al servei d’on- 
cologia del sector phblic. Aquesta és I’orientacib. Espero haver 
estat suficientment breu i sintetic, i els demano que donin 
suport a les nostres esmenes. 

El Sr, PRESIDENT: L’I1.lustre Diputat senyor Escudé. 
El Sr. ESCTJDh: Senyor President, senyores i senyors Dipu- 

tats, ahir a la tarda, en nom del Grup Socialista, la senyora 
Viadiu ens va enllaminir amb una espbcie d’absolució general, 
perque, quan ella --ho recordaran vostks- sortia a defensar 
les esmenes socialistes a tots i cadascun dels conceptes del capi- 
tol I i del capitol 11, ens esmentava unes esmenes concretes i, 
aleshores, afegia la fórmula (<i subsegüents N. Aleshores, nos- 
altres vam entendre, i continuem entenent que en aquell 
debat que es va fer en aquell moment s’hi comprenia el debat 
de totes aquestes esmenes <c subsegüents H .  Per tant, doncs, 
els nostres distints portaveus van fer en aquell moment els 
torns en contra d’aquestes necessitats. Per tant, jo m’abstindré 
-i confio que els meus companys, en endavant, ho conti- 
nuaran fent - de parlar, almenys, o debatre, amb el Grup Soci- 
alista, totes les esmenes corresponents a capitol I i a capítol 
11. 

Perque, precisament, d’aquesta vintena llarga d’esmenes 
que ha defensat el meu contradictor, el senyor Garcia, la im- 
mensa major part són esmenes d‘aquestes, cosa que ell, molt 
habilment, ha encobert o no ha dit, perquk, per exemple, totes 
les primeres esmenes, de la 402 a la 41 1, sbn o complements o 
hores extraordiniries. La 907 és homogeneització. Hi ha el 
cas, mhxim i paradoxal - l’esmena 426, que amb gran abranda- 
ment ens ha exposat el senyor García aquí-, que, precisa- 
ment, i ell mateix ho ha recordat, va ser aquesta esmena, 
aquestes ({despeses de programes de sanitat D, la rnotivaci6 
bbica, O un exemple important que va utilitzar el Portaveu del 

nostre Grup, el senyor Subira, per fer el torn en contra a la se- 
nyora Viadiu per les modificacions a tot el concepte economic 
259. Per tant, entenem que és ara tornar a intentar fer un debat 
que esth fet i esth votat. 

Per altra banda -i agraeixo al senyor Garcia i a tots els Dipu- 
tats del Grup Socialista i del Grup comunista, que fan aquest 
esforq de sintesi i d’agrupar esmenes-, val a dir que té un 
perill, que em sembla que esta bastant evidentment presentat 
en aquests moments, que és el perill de transformar aquests 
debats sintktics en una nova esmena a la totalitat. En algun De- 
partament, com en Cultura, s’ha vist molt clar; hi ha l’exi- 
ment, diguem-ne, que no hi havia hagut un debat de totalitat, 
perque no hi havia esmena a la totalitat, perb a Sanitat si, i n’hi 
havia dues. I diria que, pricticament, tots eis arguments que 
ha donat el senyor Garciaja van sortir en el debat de totalitat. 
Debat de totalitat en que el meu company senyor Colomines, 
amb el fi olfacte parlamentari que té, recordaran vostes que, 
cap ai final de la seva intervenció, ja va fer un comentari global 
per grans paquets de totes les esmenes d’aquest Departament. 

Per altra banda, recordaran tambE: que I’Honorable Con- 
seller de Sanitat va tenir una intervenció molt clarificadora, bh- 
sicament, en els aspectes polítics que el senyor Garcia treia, de 
política sanithria, en el fam& tema de l’alternativa sector 
privatlsector pbblic i, fins i tot, la disjuntiva que ara ens presen- 
tava el senyor Garcia, de I’assistkncia primkia versus assisten- 
cia sanitiria, perdó, hospitaliria. 

Per tant, doncs, en totes aquestes esmenes no hi entraré, 
perquk ja estan debatudes, corn a minim debatudes, i moltes 
d’elles entenc que estan votades i ,  per tant, molt rApidament, 
parlaré de les altres a que ha fet referencia el senyor Garcia. 

Quant a la 41 8, 1’Hospital Oncologic, també el Conseller de 
Sanitat va donar a bastament explicacions. Recordo que 1’140- 
norable seriyor Espasa va fer unes intervencions molt extenses 
sobre aquest tema, recordant interpehlacions seves i de voste 
mateix, senyor Garcia, a principis de l’any que som. I, per altra 
banda, corn que hi ha esmenes del Grup comunista i esmenes 
del Grup Pupular sobre aquest tema, si s’escau de fer un debat 
sobre aquesta qiiestib, corn ja va passar l’any 84, seria -dic, en 
tot cas, si fos necessari fer-ho- el meu company senyor 
Aligué qui ho faria. Per tant, aquí només puc repetir les pa- 
raules que ja va dir el senyor Conseller. 

Quant a les altres esmenes, hi ha unes esmenes que, evi- 
dentment, no han sortit -en aix6 tenia raó el senyo Garcia-, 
que són les esmenes 913, 915. EI tema de la prbtesi i vehicles 
d’invilids. Aquesta, purament, és una qüestió,. . , les esmenes 
que fan 6s transferir la ubicació de serveis entre el 22, 22 i 24, 
que en definitiva passa, o intenta passar, tots els serveis de prb- 
tesi, bisicament, alth on n’hi ha, d‘assistkncia domicilihia i 
d’assistbncia a institucions sense finalitat de lucre. Aixb és un 
aspecte més d’aquesta politica de respectar una realitat existent 
en ei nostre país. 

I, finalment, voldria dir que les esmenes 91 8 i 919 s h  molt 
lloables, pero si vostks les miren, senyores i senyors Diputats, 
són unes esmenes que pretenen uns augments més o menys 
considerables i com a justificaci6 de l’blta, es dir, que tingui 
mks ingrés l’lnstitut Catala de la Salut, perb iense dir aquest 
ingrés d’on ve. Per tant, entenem que ja per la seva prbpia for- 
mulació s6n esmenes rebutjables. 

Per tots aquests motius nosaltres ens oposem a la totalitat 
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d’aquestes esmenes, de les quals ha fet la presentació el senyor 
Garcia, i, per tant, anunciem el nostre vot en contra. 

Gracies, senyores i senyors Diputats, gracies senyor Presi- 
dent. 

El Sr. PRESIDENT: Podem procedir, doncs, a la votació d’a- 
questes esmenes defensades per 1’II.lustre Diputat senyor Gar- 
cia. 

Els qui hi estiguin a favor, que facin el favor de posar-se de 
peu dret. 

Els qui hi estiguin en contra? 
Els qui $abstenen? 
Les esmenes han estat rebutjades per 30 vots a favor, 69 en 

contra i cap abstenció. 
Ens trobem ara amb I’esmena número 408, que és presenta- 

da pel Grup parlamentari del Partit Socialista Unificat de Cata- 
lunya. L”PIonorab1e senyor Espasa té la paraula. 

El Sr. ESPASA (de I’rsc6 estant): Senyor President, per anun- 
ciar que una esmena que havia quedat dislocada -no pas 
docudu-, la 358, n Cultura, era de Sanitat i del nostre Grup i, 
per tant, l’adjunto amb aquesta, amb la 490, que és la que 
vostl: ha esmentat, perdó 408, i hi afegeixo la 41 5, aquesta que 
hem dit que seria la 416 bis en la numeració del senyor Porta- 
bella, la 422 i la 430. És a dir, totes les esmenes al Departament 
de Sanitat i Seguretat Social. Si me n’he deixat alguna ... ? 
Totes les del Grup. (Pausa.) 1 la 441, també. 

EI Sr. PRESIDENT: Molt bé. 
El Sr. ESPASA: Bé, per tant són totes les esmenes, Senyores 

i senyors Diputats, el senyor Escudé, amb I’afany de defensar 
el Grup parlamentari i el Consell Executiu, ens demana ja el 
mixim, ens demana, ja, per una banda, que agrupem totes les 
esmenes i ,  per altra, que no diguem res. Jo no sé si és que vol 
que pugem ja lligats de peus i mans i que acabem aquest debat. 
Perquk, és clar, si s’agrupen esmenes, 6s per fer defenses mes 
polítiques d’aquestes mateixes esmenes i per intentar convertir 
aquest debat en un debat polític, no en un joc del gat i de la rata 
buscant les altes, buscant les baixes, buscant I’aspecte més fa- 
cilrnent contradible de I’esmena contrhria i, en definitiva, ama- 
gant el debat polític i no entrant-hi. 

Corn podran veure, les esmenes nostres, poques, al Departa- 
ment de Sanitat sbn tates dins dei Departament de Sanitat, im- 
pliquen canvis de partides i, per tant, no hi ha problemes ni 
d’altes ni de baixes, ni hi vull entrar. El que hem volgut fer 
amb les nostres esmenes és plantejar una opció política que les 
recull totes. D’una banda, hi ha dues esmenes referides al 
tema Hospital Oncolbgic - i  m’hi referir6 extensament-; 
dues esmenes rnks referides a transferir partides d’estudis i dic- 
timens a l’lnstitut &Estudis de la Salut, i traslladar un progra- 
ma d’atenci6 de prevenci6 sanitaris al Programa d’ALCRONI- 
CAT -malalties crbniques-, de la Secretaria del Gabinet del 
Conseller, al conjunt de lluites i campanyes sanithries. hs a dir, 
són esmenes de racionalització, des del nostre punt de vista, 
del funcionament del Departament de Sanitat, no d’altes i 
baixes. Es mantenen els conceptes, simplement es canvien 
d’orientaci6 en un sentit, creiem nosaltres, de major efectivi- 
tat, 

Perb, tot plegat, aquestes esmenes --les esmenes que fan re- 
ferencia a traslladar d’entitats sense hnim de lucre a entitats ter- 
ritorials el que es lluita i ajuda o subvencions per la lluita contra 
la drograaddiccib- , tot plegat assenyala una filosofia politica 

nostra en materia sanithria diferent de la del Govern i que jo 
voldria subratllar en els seus aspectes essencials, que ja ho vaig 
fer en el debat de totalitat i en els debats del 84 i que ara recolli- 
ré només els aspectes més essencials, rnks breus i més expres- 
sius en la nostra opinib. 

Hem dit moltes vegades, i crec que no és sobrer repetir-ho, 
que és el Departament que gasta més de tota la Generalitat; 
per tant, és un Departament molt important, La meitat de la 
despesa esta en aquest Departament, la meitat de la despesa de 
la Generalitat, i aquest Departament, en el seu comportament, 
en I’eficiencia de la despesa, com ja varn demostrar.., i utilitza- 
ré el mateix argument que sempre ens diu el senyor Conseller 
-i que jo comparteixo- per defensar les xifres que tantes ve- 
gades vaig repetir sobre el cost dels llits i que després ell em va 
dir, va pretendre rebatre dient que eren una mica antiquades 
-antiquades de tres anys, de l’any 81 ... Quan ell diu: <<Oh, és 
que en sanitat costa molt canviar les tendencies, el senyor 
Espasa sap perfectament que canviar les tendkncies costa molt 
N. Precisament perque costa molt, les xifres aquelles del 31 
s6n perfectament vilides avui, i el senyor Conseller ho sap per- 
fectament, ho sap millor que jo perquB tk estudis més recents 
-que no ens expíica- que confirmen, amb escreix, aquelles 
tendkncies. fis a dir, all6 que a la clínica privada costa. tres vega- 
des més curar un prods que a I’hospital piiblic; all0 que els 
hospitals benefics privats sense inim de lucre casta bastant 
menys que a les clíniques privades. fis a dir, tuta una demostra- 
cid, objectiva, cientifica que la despesa sanitaria a mans privades 
és més cara i més ineficient. 

Bé, des d’aquesta convicció, des d’aquesta perspectiva nos- 
altres observem que el Departament de Sanitat i Seguretat 
Social fa una actitud que la podríem qualificar de <<quietista>). 
Esti en una especie de nirvana en aquesta situacib, en lloc de 
prendre -com nosaltres voldríem que fes- una actitud clara- 
ment belligerstnt a favor del sector públic, no perque 6s el 
sector públic només, senyor Conseller, sinó perque és més efi- 
cient, més barat, més solidari i més just. Per aixb, no per afany 
d’estatalitzar o no estatditzas -no juguem amb les 
paraules-, perquk és mks eficient, perque és més barat, 
perquB és més just i perquk és més solidari. I vostk, d’aixb, no 
en fa res; vostk manté una estructura de concerts que no 
canvia d’any en any; vostl! manté una política que tendeix a 
afavorir el parasitisme, el parasitisme del sector privat respecte 
al públic en un sector tan important com el de la sanitat i en un 
sector que, políticament -que és e1 que aquí estem 
discutint-, 6s la meitat del Pressupost de la Generalitat. I en 
aquesta meitat, de la qual vostb és responsable, no es detecta 
cap iniciativa, cap iniciativa. palpable, mesurable en el sentit 
d’anar a fer més eficient la despesa; per tant, fer que un mateix 
duro serveixi per a més gent i, per tant, fer una política més 
progressista, mks solidaria, mes justa. Perquh amb els recursos, 
que són limitats, que ho sé perfectament igualment que voste, 
vostb estB fent una opcib, no la més adequada, no la més demo- 
critica, no la més solidaria, ne la que beneficia més tothom, 
sinb la que beneficia certs sectors privats. 

I tant 6s aixf aixb que estic dient -no tornaré al tema de les 
durades de les estades, potser surti en altres esmenes-, tant 
es aixf aquesta actitud quietista o de nirvana del Departament, 
que veu com el sector privat el parasita, gasta ineficientment 
una bona part de la despesa -ja varn dir que l’acció concertada 



DIARI DE SESSIONS I P-Núm. 18 / 29 desembre i984 I SESSIbPLENARIANhm. 17.3 835 

representa un terq de tot el volum de Sanitat, que és la meitat 
de la Generalitat-, tant 6s així que, a rnks a més, per de- 
mostrar amb dades, no amb arguments que poden ser -crec 
que no ho són- titllats d’ideolbgics, per demostrar aixb tenim 
el cas - i  he de repetir-lo una vegada mes perque 6s realment 
des d’un punt de vista político-administratiu, escandalós-, el 
cas de 1’Hospital Oncolbgic de Catalunya. Hospital Oncolbgic 
de Catalunya que, amb I’aaprovaciÓ de i’esrnena que ara es 
posaria a votació, ja hi haurem dedicat 585 milions de pessetes i 
que nom& sabem de I’existencia d’un document privat entre 
el Conseller i la junta d’aquest patronat, document privat que 
el mateix Conselier reconeix que ha incomplert, perquk al cap 
d h n  mes d’haver-lo signat havia d’haver posat en marxa el 
pro& de convertir en públic aquest hospital a base que en la 
junta del patronat fos majoritirria la Generalitat -i no ho ha 
fet-, i, en canvi, puntualment -la setmana passada per al 84 i 
ara per al 85 - va apartant diners a aquest patronat de I’Hospi- 
tal Oncologic. És a dir, estem finanqant el deute d’aquest hospi- 
tal, un hospital que ha costat, aproximadament, uns 3.000 mil- 
ions, dels quals només 500 mitions es van recollir amb la 
wuestaciÓn)> -no recordo corn es diu ara en catala- de la 
bandereta. .. 

El Sr, PRESIDENT: La capta. 
El Sr. ESPASA: ... amb la capta, gricies, senyor President, 

amb la capta de la bandereta, i els altres 2.500 milions sbn man- 
llevats, són credits, i ara la Generalitat paga eis interessos d’a- 
quests crkdits, previ acord amb les caixes d’estalvi que havien 
donat aquests crkdits. hs a dir, un hospital que és -ja ho vaig 
dir-, des del meu punt de vista, una absurditat saniliria i una 
autentica aventura -per no dir una cosa més gruixuda- finan- 
cera, ara és ajudat -i nosaltres estem d’acord en l’inici de la 
línia- per la Generalitat. Per6 nosaltres, el que voldríem és 
que, a més a més de finanpr aquest deute -en que l’aventura 
dels senyors del Patronat Oncolbgic ha situat tot aquest procés 
de fer un hospital monogrific-, es traduís en el fet que, a més 
a més de pagar els interessos es fes l’opció clara, decidida, d’aas- 
sumir aquest hospital. Perquk si no és amb el sector públic, 
aquest hospital no funcionar& -en aixb estem d’acord ja, 
sembla, i em congratulo de poder estar d’acord amb el Con- 
seller de Sanitat en aquest tema-, si no és amb la iniciativa pú- 
blica aquest hospital no funcionarh de cap manera, ni monogri- 
ficament ni no rnonogrhficament, Doncs, jo, el que li demano, 
senyor Conseller, és que, a mbs a rnks de fer-nos votar aquestes 
esmenes per pagar la carrega financera del deute estructural de 
la cmstruccib d’aquest hospital, voste posi en marxa els meca- 
nismes que preveia el protocol que vostk va signar. 

1 encara li diria més. Jo estaria disposat a defensar, junt amb 
voste davant la Cambra, augmentar les partides que fossin 
perqub i’Hospital Oncolbgic passés a dependre, directament, 
de !’Institut Catalh de la Salut, passés a ser un hospital de la 
xarxa de I’Institut Catalh de la Salut. I jo l i  proposo, encara, un 
pas mes endavant: jo li proposo que es defineixi vostk:, si estaria 
disposat a concebre que aquest hospital fos ¡’Hospital Comarcal 
de nivell 2 del Baix Llobregat, que estava previst en el mapa sa- 
nitari del 80 i no ha canviat en el desplegament com a hospital 
comarcal en un altre indret del Baix Llobregat, per6 que, des- 
graciadament, no podem, no sorn, ni VQ& ni jo, ni tota 
aquesta Cambra, el Superman per canviar la localitzaci6 i con- 
vertir I’Hospital Oncologic en 1’Hospital Comarcal General, és 

a dir de nivell 2, del Baix Llobregat. 
Aixb crec que seria una forma d’arreglar aquesta situacib. EI 

que no és manera &arreglar-ho és anar donant subvencions, 
anar pagant els interessos d’aquest hospital, no fer res per 
(<publificar-lo>>, o no fer res fins aquest moment per 
<{ publificar-lo )>; ja tenim dues partides pressuposthries. 
L‘altre dia un Diputat amablement em deia: d h ,  és que hi ha 
la partida, perb encara no l’hem pagada; quan, paguem, ja ens 
farem.., >> Perb, és clar, aixo no es pot acceptar, senyor Con- 
seller. Nosaltres, aquí, hem votat que hi ha una partida pressu- 
postaria per pagar aquests interessos. Vostk firma un document 
que diu que (<al cap d’un mes, abans de pagar, faré que ja sigui 
majoritari en la junta del patronat; per tant, garantia que els 
diners públics són controiats des del sector públic)), i ara ens 
trobem que ja hem votat una esmena el 84 i una esmena el 85 i 
vostk no ha fet res per <{ publificar )3 aquest hospital. 

6s per aixb, i basant-nos en aquest exemple i en les altres es- 
menes a qu8 m’he referit, que nosaltres titllem de quietista, 
d’una mena de nirvana bramdnic I’actitud d’aquesta Conselle- 
ria, que tb la meitat de la despesa de la Generalitat, que pot, 
amb la seva orientació política, fer més o menys eficient la des- 
pesa sanitaria, i que, en la nostra opinió, l’esta fent molt poc 
eficient en la mesura que es deixa portar massa, en la nostra 
opini& per les iniciatives privades, a remolc de les iniciatives 
privades, que tal corn hem demostrat i tal com, mes endavant, 
amb més dades, tornarem a demostrar --no en aquest debat, 
en altres debats-, la despesa sanithria en el sector privat és 
més cara i és mbs ineficient que en ei sector públic. Bs per tot 
aixb que nosaltres hem presentat aquest conjunt d’esmenes, 
perb ens queda --i ho dic molt sincerament- un petit dubte: a 
aquest Diputat li queda un dubte, una certa preocupació, ex- 
pressat amb la maxima sinceritat i cordialitat. Quan fa. tots 
aquests que es qualifiquen d’<catacs)>, en definitiva són defen- 
ses de posicions polítiques diferents, tan legítimes les unes 
com les altres, a la política de la Conselleria -i a vegades pot 
semblar que a la política del Conseller o a la persona dei Con- 
seller de Sanitat i Seguretat Social-, he de confessar que tinc 
un dubte molt seri6s. 1 el dubte 6s el següent: un no sap si, a ve- 
gades, mantenint les seves posicions, ajuda a fer que ia política 
de progrés que creu que esta defensant tiri realment endavant. 
I un no ho sap perquk, a pesar de tot el que jo dic, a pesar de tot 
el que jo dic, que IIQ me’n desdic gens, un també sap que, des 
dels sectors privats, des dels sectors amplis i importants que 
tenen pes, en el món de la sanitat, a Converghcia, encara es 
considera que I’actitud del Conseller esth massa a l’esquerra, 
esta massa decantada cap al progressisme. 

Moltes grhcies, senyors. 
El Sr. PRESIDENT: Per a un torn en contra, té la paraula 

1’II.lustre Diputat senyor Escudé. 
El Sr. ESCUDh: Senyor President, senyores i senyors Dipu- 

tats, tots vostks coneixen la gran capacitat dialkctica del senyor 
Espasa, i encara que ell ens ha dit, en comenqar la seva inter- 
venció, que aquí venia a fer un debat poltitic sobre les esmenes 
presentades pel seu Grup al Departament de Sanitat, en defini- 
tiva, jo crec que el que ha fet és tornh a repetir, amb unes 
altres paraules -tant o més brillants que l’altre dia-, el debat 
de totalitat. I més diria, ha parlat del parasitisme, del nirvana ... 
-be, el << nirvana $$ és una expressió nova, em sembla-, per& 
en definitiva, deixant de banda una sola esmena, I’esrnena 
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358, aquesta que s’havia perdut en el Departament de Cultura, 
totes les altres -també amb la gran cordialitat que ens 
caracteritza-, li voldria dir al senyor Espasa que no tenen res R 

veure, diria jo, amb el contingut de la defensa que ha fet, 
perquk la 358 si que, a travks de I’cxemple de Wospitai Onco- 
lbgic, 6s ressuscitar per enesima vegada aquest debat sempi- 
tern, histbric, tradicional, entre allb que parlivern del somni i 
la reulitat, entre el sector privat i el sector públic, o el sector 
propi i el sector alie. 

El tema de I’Oncolbgic --’hem parlat breument amb el 
senyor Garcia-, ja he dit que hi ha encara unes esmenes pen- 
dents, i que, en lot cas, seria el meu company qui en parlaria, i 
que, cn definitiva, tols, els uns i eis altres, tenim molt fresc 
encara el debat de! Pressuposi del 84, en que va sortir exacta- 
ment aquest mateix tema; per tant, doncs, no insistiré en la qii- 
estió. Ara, senyor Espasa, si que els altres ternes, les altres es- 
menes, no tenen relació amb aquesta qüestió de fons --o que 
per a voste és l’essencial i obsessiva- del lema de Sanitat, 
perque ho veurem bot seguit, 

resmena 408 fa referkncia a l’intcnt, per part de vostbs -és 
I’esmena 124 d’origen, de vostks-, de passar els estudis i dic- 
tarnens del Departament a Ylnstitut d’Estudis de la Salut. 
Suposo, na ho sk segur, perb suposo que les senyores i senyors 
Diputats recordaran que aquesta esmena ja hi era, exactament 
igual, en el Presssupost del 84 i I’explicació que li haig de donar 
6s la mateixa que vam donar I’any 84, perquk és la realitat. Hi 
ha. uns estudis i dictamens de molts tipus, i generics --arn 
parlar, fins i tot, d’nctuariais, de censura de comptes, 
etcetera-, mentre que I’Institut d’Estudis de la Salut, com ja 
vam dir, per un Decret de la Presidencia de la Generalitat de 
febrer del 80, té, corn indica la finalitat d’aquest organisme 
autbnorn, una concreció determinada en uns estudis tkcnics, 
científics, sobre la salut; per tant, no hi veiem cap necessitat, 
ni cap conveniencia fins i tot, de canviar partides d’un cantó a 
Sal tre. 

Uesrnena 415 tampoc té relacib amb aquest tema, perquk 
tambB és una altra qiiestib que ha anat sortint al llarg dels 
debats, que 6s qui gestiona, qui coordina des del Departament 
les malaties, el programa de lluita contra les malalties crbni- 
ques; i jo recordo que, precisament fa poes moments, ei senyor 
Garcia -precisament perquk és un debat que hem fet moltes 
vegades-, l’esrnena corresponent al Grup Socialista sobre 
aquesta qüestió, la 41 6, l’ha retirada perque és un tema que ja 
hem discutit a bastament. 

Nosaltres entenem que la qüestió de les malalties crbniques 
cs un tema de diverses especialitats, i que la coordinació -ho 
hem dit sempre així- correspon al Gabinet del Conseller i no 
a una Direccib General concreta. 

I quant a les altres dues esmenes, la 430 i 441, 4s el tema de 
la lluita contra la drogaaddicció, és el tema del programa, de I’a- 
plicació del programa de la drogaaddiccib. I, aleshores, aquí no 
es tracta de pitssar diners al sector propi, sinó que el que prete- 
nen vostes, amb aquestes ducs esmenes, és passar partida 
d’<< instituci6 sense finalitat de lucre )) a ((institucions territori- 
als)); no a la pcbpia Generalitat. Jo voldria aprofitar aquí per dir 
que aquest programa -importantíssim i bhsic en la política del 
Departament - de lluita contra la drogaaddicció, precisament 
en ser un tema tan important i tan nou, necessita una serie 
d’instr umentacions, d’imagi nació, innovadores, i per aixb 

hauran vist, les senyores Diputades i els senyors Diputats, que 
el terna de la drogaaddicció apareix en tres partides: en la 43 1 
en la 47 1 i en la 641 ; vol dir que es dóna satisfaccib precisament 
a la lluita contra la drogaaddicció a través d’instalhcions prbpi- 
es, instatlacions territorials i instatlacions sense finalitat de 
lucre. 

Per tant, doncs, per tots aquests motius, nosaltres ens conti- 
nuem oposant a aquest conjunt d’esmenes del Grup comunis- 
ta, i, per tant, anunciem el nostre vot en contra. 

Grhcies, senyores i senyors Diputats; grhcies, senyor Presi- 
dent. 

El Sr. PRESIDENT: Bé, anem a votar, doncs, aquest conjunt 
d’esrnenes defensades per l’lrlonorable Diputat scnyor Espasa. 

Els qui estiguin a favor d’aquestes esmenes, que es posin 
drets. 

Els qui hi estiguin en contra? 
Els qui s’abstenen? 
Les esmenes han estat refusades per 21 vots a favor, 73 en 

contra i cap abstenció. 
Ens trobem ara davant I’esmena 41 7, del Grup Socialista d’a- 

questa Cambra. Per defensar-la, la Ilnlustre Diputada senyora 
Ferran. 

La Sra. FERRAN: Senyor President, defensaré. les esmenes 
417,421,442 i 923. 

EI Sr. PRESIDENT: A veure, si em permet que ho repas- 
sem: 417,421 ... 

La Sra. FERRAN: 442 i 923. 
El Sr. PRESIDENT: 923. GrAcies. 
(El M. H. SK President shbsentu del sal6 de sessions, i I %  SK 

Vice-president Primer el substitueix en la dimcib dei debat,) 
La Sra. FERRAN: Totes elles encaminades a defensar el pro- 

grama que creiem que ha de ser molt més fort, molt més im- 
portant que el que es dedica actualment en el Pressupost al 
tema de la drogaaddisció. 

EI senyor Escudé acaba de parlar que sí, que ja  consten en el 
Pressupost uns temes, unes quantitats pressupostades sobre la 
droga, perb aquest tema creiem que és tan punyent, que és tan 
creixent en el nostre pal’s, que és tan greu, que no n’hi ha prou 
amb el que aquí se li dedica. 

I aixb, que ks greu i que 6s punyent, i que és molt important, 
ho diuen documents de la Generalitat. Hi ha una publicació de 
l’any 82, de la Generalitat, que diu que la droga, en la població 
de Catalunya, afecta un 10,2% de la població; fa una discrimi- 
nacib: un l0!4 a la coc~ina, un 4,” al cannahis, etcktera --no 
m’entretindré en la descripció que fa, perb un 10,2u/0 de la po- 
blació. També diu I’esmentat document que t’alcohol afecta 
un I Io% de bebedors amb risc de la població de Catalunya, i diu 
que una quarta part de les causes de mortalitat a Catalunya s6n 
degudes a I’alcohol. Per tant, creiem que les xifres són sufici- 
entment importants corn perquk fem un esforv de dedicació i 
d’atenció a dedicar-nos :i aquest problema, 

Que hi dediquen altres Comunitats Autbnomes, en aquest 
problema? Tenim unes dades d’un document d’un estudi quc 
ha fet la Direcció General d’AcciÓ Social del Govern de 1’Estat 
que diu que la Cornunitat Autbnoma de Navarra hi dedica el 
99%, compartit amb les altres entitats, és a dir, ajuntaments, 
diputacions, i altres; la Comunitat de Galicin hi dedica un 87%, 
el Govern de la Comunitat Autbnarna, a aquest problema; Ca- 
niries, un 82; Valencia, un 840/0, i Catalunya, la Generalitat de 
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Catalunya, hi dedica un 25%, la qual cosa vol dir que al 75% re- 
stant hi estan fent cara ajuntaments, diputacions i altres enti- 
tats. 

Com creiem, doncs, que s’ha d’abordar aquest problema al 
noslre país? El terna de la droga, és cert que és un tema compli- 
cat, que és un tema dificil, que no sabem potser ben bé tots 
corn l’hem d’afrontar, pero el que si que esta clar es que té tres 
vessants, totes elles, a les quals s’ha d’aatendre; és a dir, no es 
pot fer atendre una vessant sense deixar de banda I’altra. 
Aquestes tres vessants són: la prevenció, I’assistkncia sanithria 
i la reinserció. 

En el Pressupost que vostes presenten hem trobat que dedi- 
quen 125 milions a la prevencib; no parla de l’assistencia sani- 
thria, només diu que per a inversions es dedicaran uns altres 
125 milions --no creiem que sigui un tema d’inversió, de fer 
una xarxa paraklela a la inversió, en el tema d’inversib, sinó 
que, dintre de la xarxa phbiica, hi ha d’haver l’assistkncia 
sanitaria- i ,  quant a la reinserció, tampoc se’n paria. 

És cert que és un programa car, que costa molt atendre els to- 
xicomans. Una xifra, per exemple, de comparació: nom& I’A- 
juntament de Barcelona hi dedica 137 milions aquest any, en 
aquest problema, la qual cosa ..., la comparació de xifres per 
atendre a tot Catalunya 6s bastant minsa. 

Per tant, la nostra proposta es donar de baixa les segiients 
partides, amb aquestes esmenes: és a dit, la 417, que va una 
altra vegada.,. -i repetim i continuarem insistint en el tema de 
I’Hospital Oncolbgic-, donar de baixa aquesta dedicació de 
150 miIions per a 1’Hospital Oncologic i dedicar-los a la partida 
923, que fa referkncia a subvencions a corporacions locals per 
finanqar el terna de la reinsercib, que, en I’actual Pressupost, 
no 1’hi veiem, perquk creiem que és més prioritari a1 nostre 
país el tema de la droga que el tema de I’OOncologic. 

La segona proposta és donar de baixa la partida 421, que des- 
tina 25 milions mks a I’Hospital OncoZbgic, i donar d’alta el 
tema de I’assisthncia sanitdria, xarxa propia, xarxa concertada. 

I també donar de baixa la 442, que dedica 2 25 milions a la in- 
versió en la xarxa sanitiria, per donar-la d’alta en el mateix 
concepte anterior, 6s a dir, a l’aassistencia sanithria. 

He pensat que, per la dinhmica que s’ha produi’t en tot ei 
debat, doncs, aquí, del Pressupost potser poden contestar, 
doncs, tres coses: una es dir que és prioritari I’Oncolbgic; la 
segona alternativa potser digui que m o ,  que tenen pensada 
una llei H ,  corn ens va anunciar el senyor Conseller, <( una llei, 
un pla general per afrontar el tema de les drogadependknciew, 
perb pensem que tot aixo pot ser, una vegada més, una declara- 
ci6 de bones intencions si en el Pressupost no veiem reflectit: 
primer, la quantitat suficient, i segon, en aquestes tres vessants 
que he dit abans, és a dir, que quedi clara la prevenció, que 
quedi clara l’assistkncia i que es garanteixi una reinsercib, 

Per aixo, esperem que aquesta prupos ta... Facin aquest 
esforq perque aquest problema en ei nostre país és sufici- 
entment greu com perque siguem capaCos de canviar una inici- 
al dotacib en el Pressupost i es digui que el Govern de la Gene- 
ratitat, veient aquesta gravetat, ha fet un esfor$, ha canviat la 
seva posicib i no farB -com en altres temps p a s s a t e - ,  simple- 
ment, una campanya o un spotpubkitari amb aquell futbolista 
que estigui de moda -que potser no serh el mateix, serB un 
altre-, i que aixb sigui al que es dediquen els 125 milions de 
tot el tema de prevenció. 

Moltes gracies, senyores i senyors Diputats. 
EI Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER: Gricies, senyora Dipu- 

tada. Ei senyor Escudé per fer un torn en contra, 
El Sr. ESCUDI?: Grhcies, senyor President. Intentaré ser 

ben escarit. 
La senyora Ferran ha agrupat les tres esmenes, les que tenen 

aquesta finalitat, de la lluita contra 1st drogadependkncia. 
Aleshores, jo, en la meva resposta haig de dir el següent: ella 

es feia ja  un escenari de la meva resposta, dient (( Potser ens 
dirB que és prioritari I’OncoIbgic. N. Jo no diré aixu: jo diré que 
són prioritdries la lluita contra el chcer  i la lluita contra la dro- 
gadependencia. Em sembla que no podem entrar en un exercici 
de quk és més prioritari, quin d’aquests dos gran flagells, per 
als nostres ciutadans. En tot cas, jo recordaré una vegada més 
-tinc una espkcie d’obsessid, amb aquest tema- que des de 
l’aparició i consolidació del marginalisme, des de I’Escola de 
Viena, la teoria de la prioritat marginal és perfectament valida 
i, per tant, no hi ha prioritats absolutes, sino que hi ha prioritats 
relatives. I com que nosaltres dotem --dintre la mesura de les 
possibilitats- tant ía lluita contra el cincer com la lluita contra 
la drogadependhcia, es un fals debat dir si 6s més prforitaria 
una cosa que una altra, perque, en definitiva, senyora Ferran, 
senyores i senyors Diputats, Bs el que Fan vostes amb l’esmena 
417: treure diners de <<lluita contra el chncer>> per passar-¡os a 
H lluita contra dependkncia 1) - (< drogadependkncia 

Quant a I’esmena 442, vostes el que fan no es incrementar la 
lluita contra la drogaaddició amb mks fons, sin6 que amb la 
seva esmena -que és la 289, d’origen- el que fan és traslladar 
la titularitat de l’organisme sanitari actuant, actor, en aquesta 
lluita, perque passa d’actuació prhpia a actuacib a través de 
centres públics i benkfics-privats. Per tant, la lIuita contra la 
drogadependhcia es fa exactament igual i no pretenen cap va- 
riació. 

En canvi, sí que pretenen una variació en la seva tercera i 
darrera esmena, que és incrementar aquests fons amb 150 mili- 
ons. Ara, lamentablement, una vegada més haig de fer una 
petita critica, que és que en el moment de veure l’alta d’oon ve, 
doncs, ens trobem amb la sorpresa que diu: {{Més ingressos >>; 
per& 6s clar, no se’ns diu aquests ingressos d’on vindran. 
Esmena 660, dei Grup Socialista: s’incrementa la partida 41, 
estat d’ingressos, en 150 milions; no se sap d’on vénen, 

Per tats aquests motius, senyor President, ens oposarem a 
I’ndopci6 d’aquestes esmenes, perqul! entenem que cal dotar 
-i estan ben dotats, dintre les possibilitats- aquests serveis 
de lluita contra la drogadependkncia, sense menyscabament 
d’altres serveis igualment necessaris. 

GrAcies, senyor President; gsicies, senyores; senyors Dipu- 
tats. 

El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER: Grhcies, senyor Dipu- 
tat. (L% Sr. Garcia iSEiez demana per parlar.) El senyor Garcia ... 
digui, per ... ? 

El Sr, GARCfA I SÁEZIde léxb estunt): Senyor Vice- 
president, per a un aclariment. EI senyor Escudé ha dit que 
una esmena socialista d’alta, 150 milioris de pessetes, no se sap 
&on ve. Jo li ho voldria explicar, si el senyor’president m’ho 
per me t. 

El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER: Té.. quinze segons. 
(Rialles.) 

El Sr. GARCfA I SÁEZ: Molt breument. Simplement, ell 

Fascicle segon 
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ha de saber -perqu& coneix el Pressupost- que dificilment es 
pot fer una esmena d’alta de recursos sanitaris a I’lnstitut 
Catali de la Salut sense fer aquesta esmena que requereix ei 
Pressupost; aquesta esmena est& finanqada de 150 milions de 
pessetes de I’OncoIogic. Simplement, és una tkenica pressu- 
postriria; el que passa 6s que s’ha ordenat malament, 

-El Sr, VICE-PRESIDENT PRIMER: Be, sotmetem n vota- 
ció, per tant ... (L7. SK Garcia i Súez demana per parhi:) Per 
quina qüestió, senyor ... ? 

El Sr. GARCfA I SÁEZ: Votacib separada de l’esmena 
442, 

Ei Sr. VICE-PRESTDENT PRTMER: Grhcies, senyor Dipu- 
tat. Per tant, sotmetrem a votació les esmenes 417, 421 i 923, 
presentades per la 11-lustre Diputada senyora Pilar Ferran. 

Vots a favor, que es posin drets. 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Per tant, les esmenes referides han quedat rebutjades per 3 1 

Sotmetem ara a la consideracib deis senyors Diputats l’esrne- 

Vots a favor, que es posin drets. 
Vots en contra? 
Per tant, I’esmena corresponent ha quedat rebutjada per 38 

vots a favor i 66 en contra. 
Passem, ja ... i cap abstenció. Per tant, passem ja a !’esmena 

419, del Grup Popular. Té la paraula per defensar-la el senyor 
Garriga. 

El Sr. GARRIGA: Senyor President, senyores i senyors Di- 
putats; agrupem aquí la defensa de les esmenes 4 1 9 i 420. 

El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER: GrAcies, senyor Dipu- 
tat. 

Ei Sr. GARRIGA: Nosaltres no volem entrar en aquest 
moment en la dinimica de si s’ha de constituir amb 1’EIospital 
Oncologic un hospital comarcal de nivell 2 -com deia I’Hono- 
rable senyor Espasa-, o de si aquest hospital ha de ser pura- 
ment monografic o ha de ser absolutament oncolbgic. Del que 
tenim coneixement és de l’exfstencin del document privat que 
s’ha mencionat de l’acord fet amb les caixes per al finanqa- 
ment, per ajudar a part del financament del deute financer de 
l’Oncolbgic, i tenim també coneixement que aquest any es fir- 
marB el consorci entre el Patronat de 1’Hospital Oncologic i el 
Departament, la Conselleria de Sanitat. 

Per tant, amb aquesta constancia que aixo es duri  a terme 
aquest any, nosaltres retirem aquestes dues esmenes. 

GrAcies, senyor President. 
Ei Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER: GrAcies, senyor Dipu- 

tat. Passem, ja, r? I’esmena 431, del Grup Socialista, que pre- 
senta la senyora Rosa Barenys. 

La Sra. BAREMS: Senyor President, faig referkncia R la 
431, 924, 925, 926, 927, 932 i 934. Excepte In primera, les 
altres estan referides a l’ICASS, 

EI Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER: Perfecte; grhcies, seny- 
ora Diputada. 

(EIM. H, Sr. President es reimorpota al seu llec.) 
La Sra. BARENYS: Bé. Com deia, excepte la primera, totes 

aquestes esmenes estan referides a l’JCASS, i proposaven un 
augment de crBdit per al manteniment de centres i serveis, 
equipaments i prestacions per mobilitat i barreres arquitectbni- 

vots a hvor, 66 en contra i 7 abstencions. 

na 442. 

ques, aixi com per a I’augment dei &dit dels serveis socials de 
base. 

El nieu Grup ha de manifestar la seva preocupació davant 
les votacions que s’estan succeint, sobretot pel que fa referen- 
cia a ternes -creiem nosaltres- tan importants COM els refe- 
rits r? la qualitat de vida -se n’ha parlat constantment cn 
aquest hemicicle-, qualitat de vida de sectors de població 
afectats per minusvalidesa -estan aquí presents des del 
primer moment que varn comenpar a discutir aquests 
Pressupostos-, aixi corn també preocupació per no atendre 
temes també importants, com és la prevenció dei risc social 
-acabem de perdre una esmena sobre I’increment de crkdit 
deis programes de drogaaddició-, o sobre altres temes ja par- 
lats en altres moments del debat parlamentari, que feien refe- 
rencia a la potenciació dels serveis socials d’atenció primiria. 

Vull recordar aquí, davant dels senyors i les senyores Dipu- 
tades, que aquest sector de la poblacib al qual vull Fer referencia 
ha. intentat durant bastants d’anys demostrar i acreditar a la 
vegada, davant ei Govern de la Generalitat, que el conjunt de 
serveis i de prestacions que estan fent els estan fent de manera 
subsidiari a per atendre la població afectada - su bsidihria d’a- 
quelles actuacions que no ha fet encara, o no ha pres iniciativa 
per fer-!es, o per suplir-les, o per col-laborar amb elles, el 
Govern de la Generalitat. 

Vostes saben tan bé com jo -no cal que els ho digui- 
quines són les necessitats d’aquest sector. Vull recordar una 
altra vegada -ho feia quan discutíem el Pressupost del 84- 
que, en una reuni6 -informal, evidentment- que v8rem 
tenir en aquest Parlament representants de tots els Grups par- 
lamentaris amb aquest col4ectiu de ciutadans, se’ns varen 
lliurar uns documents en quk es parlava de quines eren les ne- 
cessitats del sector. En aquests documents -que vo& tenen, 
igual que jo- se’ns deia que I’any 1984 es necessitaven 2.381. 
milions per fer front als dkficits que hi havia, i que I’any 1985 
es necessitarien 2.61 6 milions -faig referencia només al 
sector de minusvalideses-; i vostks, en un debat anterior, ens 
varen donar unes xifres, i deien que e l  1984 hi havien dedicat 
1.285 milions, i el 1985 hi pensaven dedicar 1 -41 3 milions, 6s a 
dir 2 .O00 milions menys. 

A pesar d’aixb, en aquesta reunió informal, varem arribar a 
uns mínims acords perquk el coMectiu semblava que podia fer 
un esfor$, d’un augment aproximadament d’uns 800 milions, 
uns per a educacib especial i uns altres per al manteniment de 
centres i serveis; pero aixb, en el cas dels serveis socials de 1’1- 
CASS, ha quedat redu’it en una esmena que vostes van fer en 
Comissió -i aqui ja s’ha dit, es va explicar en la presentacib 
del Projecte de Pressupost del 85 -, ha quedat en una esmena, 
Únicament, de 125 milions per a serveis socials. bs a dir, cap 
diner per a inversi6, per 8 creació de noves places, i 125 milions 
per al manteniment deis centres, i de serveis que es van pres- 
tant per aquestes entitats de forma subsididria del Govern de la 
Generalitat. 

Penso, senyors i senyores Diputades que donen suport al 
Govern, que vostks no han estat a I’alqada de les expectatives 
creades amb tota la divulgació que ens han fet aquí des del 
primer dia que vam comenqar a discutir els Pressupostos del 
84, del seu --i dic el seu, perque no és I’estat de benestar-? 
del seu estat de benestar, i que en realitat no es correspon amb 
els fets concrets, amb la política quotidiana i amb la dedicació 
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pressuposthria que vostks volen fer. 
Els haig de dir que vostes estan negant els mínims, els 

mínims, rz unes entitats que fan allb que vostks no fan encara, 
fan alIB que es tracta de fer per mantenir la normalització d’a- 
quest col~lectiu de ciutadans -que els recordo que sbn, més o 
menys, uns 30.000 ciutadans a Catalunya- afectats de deter- 
minades minusvalideses. Els recordo que aquestes entitats 
estan fent un servei públic que vostes no fan amb tot el seu 
abast, la qual cosa penso que és suficientment greu perquk 
vostks pensin i reflexionin sobre la seva actitud en aquesta 
Cambra, en tot aquest debat de Pressupostos. 

De tota manera, senyors i senyores Diputades, aquesta Di- 
putada -i el meu Grup- coneix ja de bell antuvi quin seri el 
seu posicionament. Fa un moment, en la intervenció d’un dels 
seus Diputats en una esmena al Departament de Cultura, se’ns 
deia que s’hauria de votar en contra també d’aquestes esmenes 
que feien referkncia al millorament d’aquestes partides dedica- 
des a serveis socials de minusvalideses. Dic, doncs, que 
aquesta Diputada, coneixent ja de bell antuvi quin serh el seu 
posicionament i ,  d’dguna manera -i els ho dic amb un cert 
condol per part meva-, sentint una certa vergonya d’altsi, de 
pensar que vostks en aquest cas no seran prou sensibles a 
aquesta necessitat, acceptant una determinada esmena 
-perque ja ens ho han estat dient des del primer moment-, 
jo anuncio, senyors i senyores Diputades, que retiro aquestes 
esmenes i que el meu Grup intentarh, mitjaqant els canals re- 
glamentaris de que disposem aquí, en el Parlament, portar una 
colla d’actuacions que continu’in i facilitin la millora de la quali- 
tat de vida en aquests sectors de població. 

Grkies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Bé, havent estat retirades les esmenes, 

no hi ha torn en contra. 
Bé, entrem ara a les esmenes corresponents al Departament 

de Politica Territorial. La primera que trobem és la 445..  (L% 
Sr. Fernhndez i Díaz demana per parlar.) Sí, si.. . 

El Sr. FERNÁNDEZ I D k Z  (de iéscó estant): No, senyor 
President, la 443 és al Departament de Sanitat, i &s nostra. 

El Sr. PRESIDENT: Bé, perdó, doncs. Jo li prego, doncs, 
1’II.lustre Diputat senyor Fernández, vol defensar-la? 

El Sr, FERNÁNDEZ I DÍAZ: Si, molt breument, des de 
I’escb, si m’ho permet. Senyor President, I’esmena número 
442, presentada pel Grup Socialista i que nosaltres hem votat 
favorablement, realnient és igual prieticament que la 443 nos- 
tra. hicament,  ells proposaven la baixa de la totalitat de la par- 
tida del programa de drogaaddicib, 125 milions de pessetes, 
amb una destinació aniloga a la nostra, i nosaitres proposem 
una reducció de 100 milions de pessetes, i la corresponent alta 
amb la mateixa finalitat, també, d’aquests 100 milions de pes- 
setes. 

Fer que hem fet aixb, i per que hem volgut intervenir en 
aquests moments? Perquk fent Ú s  de I’explicacib del torn en 
contra del senyor Escudé, en relació amb l’esrnena 442 socialis- 
ta, jo haig de dir que no es tracta tan sols de canviar la titularitat 
de la institució que ha de gestionar aquestes activitats de lluita, 
en definitiva, contra la drogadependencia, sinó que es tracta 
d’una cosa diferent, conceptualment. Perqui: quan nosaltres 
anem a mirar quin 6s el programa corresponent, ens trobem 
amb la sorpresa que, aquest anomenat {(programa de dragaad- 
dicci6>>, ei que conté en relaci6 amb aquesta temhtica nom& 

és la creaci6 d’un Consell Assessor sobre el tabaquisme i la rea- 
lització d’una enquesta entre el personal medic de les instituci- 
ons sanithies en relació amb I’hibit tabhquic. 

Realment, nosaltres pensem que un programa de drogaad- 
dicciú, amb i25 milions de pessetes, amb aquesta destinació, 
amb aquesta finalitat, des del nostre punt de vista estB molt 
poc justificat, 1 creiem, al contrari, que, efectivament, tindria 
una actuacib i una destinació mks practica aquesta partida pres- 
supostiria, si es destinés, efectivament, a institucions públi- 
ques i privades sense Bnim de lucre, per lluitar de manera efec- 
tiva contra la drogadependkncia. 

Per aquesta rab, nosaltres hem presentat l’esmena, la defen- 
sem ara, i demanem el vot favorable dels Diputats d’aquesta 
Cambra. 

Moltes grkies. 
El Sr. PRESIDENT: Per al torn en contra, 1’Il~lustre Diputat 

senyor Escudé té la paraula. 
EI Sr. ESCUDÉ (de I’escó estant): Grkies, senyor President; 

un torn en contra brevissim, ja que el torn a Favor del senyor 
Fernández de la seva esmena ha consistit a fer un torn en 
contra del meu torn en contra, del torn a favor del Grup Socia- 
lista i el Grup comunista, Per tant, jo crec que el torn en contra 
ara ja el tinc fet, havent fet el torn en contra anterior. Crec que 
ha quedat a bastament explicada la participacib de tots els orga- 
nismes de tipus públic o privat, dels mateixos serveis del De- 
partament, en la lluita contra ia drogadependencia i, per tant, 
ens oposem a aquest canvi de titularitat. 

Gricies, senyor President; grkies, senyores i senyors Dipu- 
tats. 

El Sr. PRESIDENT: B6, anem a votar, doncs, aquesta 
esmena del Grup Popular, la 443. 

Els qui hi estiguin a favor, que es posin drets. 
Els qui hi estiguin en contra? 
Els qui s’abstenen? 
L’esmena ha estat refusada per 38 vots a favar, 65 en contra 

i cap abstenci6. 
I ara passem a la 445, del Grup Popular. Per defensar aquesta 

esmena, tinc el gust de donar la paraula a I’Iihstre Diputat 
senyor Veray. 

EI Sr. VERAY: Grkies, senyor President; gricies, El.lustres 
Diputades, 11-lustres senyors Diputats. Jo defensaré, amb 
aquesta breu actuació meva, les tres esmenes presentades pel 
meu Grup al Departament de Politica Territorial i Obres Phbli- 
ques. Són la 445, la 488 i la 533. 

EI Sr. PRESIDENT: Cinc-cents trenta.. , ? 
El Sr. VERAY: 533. 
El Sr, PRESIDENT: GrBcies. 
El Sr. VERAY: En les tres esmenes presentades pel nostre 

Grup no hi ha cap modificació ni canvi en les quantitats, sin6 
un trasbals d’un a I’aEtre dintre del mateix entorn d’aquesta 
Conselleria. Per tant, jo només vull posar en consideració de 
tots els Diputats d’aquesta Cambra les altes, més que les 
baixes. 

Nosaltres, en dues d’elles, demanem un trasbals a les enti- 
tats locals <<per a auxili de proveiment i sanejament)) i ,  en 
L’aItra, <<per a la participació en programes d’inversi6, de pro- 
vehen t ,  sanejament i regadius)), i aixb és fet, precisament, 
perquk jo voldria.. ,, i suposo que molts de vostes, en visitar co- 
marques de Catalunya, s’adonen que sobretot en els pobles 

b 
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petits, aquells carrers sense enquitranar, sense tenir el provey- 
ment d’aigiies i sense el sanejament, se’ns estan quedant sense 
gent, Per aixb demanem una ajuda, perquk es puguin portar a 
terme. 

Valtra esmena que nosaltres presentem és una transferencia 
als ajuntaments com a ajut de la Conselleria, i jo potser aqui 
parlo amb una mica no d’animadversió, sinó a I’inrevés, 
perquc a mi m’agradaria que molts de vostbs, o tots vostks, 
vinguessin a Girona i veiessin, amb I’ajuda de la Conselleria de 
Política Territorial, el que s’ha fet al que en diem Ia Girona 
vella i a les cases del riu. Alxb, senyors, si que es fer política, i 
per aixb nosa1 tres demanariem que s’augmen tessin aquestes 
transferimcies als ajuntaments. 

Moltes gracies, senyor President. 
El SI-. PRESIDENT: Per a un torn en contra, tk la paraula 

IWustre Diputat senyor Moliner. 
El Sr. MOLINER: Grkfes, senyor President, Senyores i se- 

nyors Diputats, respecte a les tres esmenes que el meu anteces- 
sor ha defensat, estem d’acord totalment amb aquestes neces- 
sitats que puguin tenir els ajuntaments respecte a sanejament i 
quant a millores de la seva infrastructura. Ara bé, jo m’haurb 
de referir, bisicament, a les partides en qul: proposa la baixa, i 
comenqaré per l’esmena 445, en la qual reflecteixen ja i propo- 
sen una baixa de 30 milions de pessetes en les subvencions als 
transports de vols aeris. 

Aqui sabem tots sobrerament que hi ha uns compromisos 
contrets, hi ha uns compromisos i diguem uns contractes esta- 
blerts, uns compromisos establerts, corn s6n els manteniments 
-en aquest moment hi havia els vols de la Seu d’Urgell a Bar- 
celona, Reus-Madrid i Girona Costa Brava-Madrid. Dissorta- 
dament, el vol de la Seu a Barcelona i el de Girona Costa Brava 
a Madrid es troben clausurats en aquests moments, perb els co- 
mpromisos de possible manteniment, en cas de restablir 
aquests vols, hi continuen constant, hi continuen essent. 
Quant al vol de Reus a Madrid, Iogicament, ha de continuar 
essent subvencionat. I, pel que fa referimcia a aquest vol que 
deia, de la Seu-Barcelona i de Girona Costa Brava-Madrid, 
hem de dir que encara hi ha moltes i bastants factures pen- 
dents, que són motiu de discussió, encara, en relació amb els 
convenis que hi havia establerts. 

Per altra part, es proposa també la baixa en la partida 252.01, 
que és una partida que no pot reduir-se de cap manera. Aquesta 
partida es nodreix, bitsicament, per a publicació de normatives 
i disposicions que arribin a l’abast del ciutadit, respecte a tot el 
que hi pugui haver per cobrir les despeses ... En el Departa- 
ment, el que nodreix aquesta partida, serveix bisicament, 
també, per a les reiacions internacionals i institucionals amb la 
sesta d’Espanya i després, sobretot, amb regions pirinenques o 
regions de Franqa, o sigui, relacions amb paisos estrangers. 

Hem de dir que aquesta partida, sobretot, tindri un 
augment francament important, en el proper any 1985, 
perquk, com sabem, s’ha donat --i aixb ha estat un aconse- 
guiment molt important-, s’ha donat I’establiment de la seu 
del Centre d’Estudis de Transport de les Nacions Unides a Bar- 
celona. EI senyor Alay no ignorarh, segurament, la pugna, 
direm, i la compethcia que hi va haver per part de diversos 
piisos d’Europa -entre ells, podem mencionar Tthlia i 
Iugoslavia- per a la consecucio d’aquesta seu del Centre d’Es- 
tudis de Transport. Aixb va ser en una reunió a Salonica, i dis- 

posar d’aquest Centre &Estudis de Transport a Barcelona no 
deixa de ser, veritablement, un aconseguiment ci’irnporthncia 
internacional. 

Per altra part, l’altra baixa que es proposa en aquesta mateixa 
esmena es refereix a IR partida 73 1 .OI, que d h a  una flexibilitat 
al Consell Executiu per atendre en situacions crítiques qualse- 
vol ernergencia que es pugui presentar, Per tant, es pot dir 
també, doncs, que tenint aquesta flexibilitat el Consell Consul- 
tiu d’atendre aquestes possibles ernergkncies, en casos de pru- 
véiment i sanejament la soIucl6 deis quals resulti realment cri- 
tica, ja esti també a I’abast del Consell Consultiu i ,  per tant, 
aquesta partida no cal deduir-la de cap manera. 

Per altra part, en l’esmena 488, hauria de fer observar que, 
segons l’esmena, parla del concepte 46 1 .OS; SUPOSO, és de su- 
posar que hi ha un error, perquk és d’esperar que correspon al 
461.06. Aquesta partida es nodreix perquti ei Consell Executiu 
de la Generalitat, amb un Decret de 1’1 de juny de I’any 82, va 
establir --en un moment d’una crisi economica important- 
un sistema de distribuci6 per bonificar el transport per carrete- 
ra, per viatgers de carretera, tant pel que fa a l’urba com a l’in- 
terurbi 6s una partida, per tant, que reduir-la representaria un 
greuge important davant de tot tipus de passatgers, i crec que 
mks importantment aquells que estan en una situació econb- 
mica mes prechria O que els seus ingressos s6n més minvats. 
Per tant, crec que és molt important que no es toqui aquesta 
partida, en e1 sentit que, corn diu, bonifica ja persones necessi- 
tades, i ,  amb aquest motiu, els podrim perjudicar molt econb- 
micament. 

I quant a l’última esmena, seré molt breu; tampoc no 
permet una reducció, perquk cal remarcar que la partida que 
s’ha previst és <<per a la protecció, senyalització i explotació en 
general N, que podem considerar-la de manteniment de les car- 
reteres en unes condicions adients i en una utilització com és 
necesshria. Aquí, aquesta partida te un import mínim, ja  que 
representa unes 270.000 pessetes per quilometre, quan, nor- 
malment, totes les recomanacions tkcniques de xarxes viaries 
assenyalen que les necessitats mínimes s’han de basar sobre 
unes 300,000 pessetes. Per tant, considerem que si fa més de 
deu anys que ja no es fan reparacions a moltissimes carreteres 
i, per tant, el seu estat és francament deplorable, reduir aquesta 
partida que té previst aquest millorament, aquesta protecció i 
aquest assenyalament, la utilització i viabilitat, la seva reducció 
repercutiria, ibgicament, en un perjudici per a tots els que les 
utilitzen. 

Per tant, senyores i senyors Diputats, nosaltres votarem en 
contra d’aquestes esmenes, i així us ha demanem, també, per 
les raons que hem addu”it. 

Mol tes gracies, senyor President; grkies, senyors Diputats. 
El Sr. PRESIDENT: Passem a votar, doncs, les tres esmenes 

del Grup PopuIar, 445,88 i 533. 
Els qui estiguin a favor d‘aquestes esmenes, que tinguin la 

bondat de posar-se drets. 
Els qui hi estiguin en contra? 
Els qui s’abstenen? 
Les esmenes han estat refusades per 6 vots a favor, 64 en 

contra i 3 1 abstencions. 
Passem ara a I’esmena 446, del Grup Socialista. Per 

defensar-la tinc el gust de donar la paraula al senyor.. . 
EI Sr. SANTIBURCIO: (de í’escb estant.: Senyor President, 
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per anunciar la retirada d’aquesta esmena,. . . 
Ei Sr. PRESIDENT: Retirada? 
El Sr. SANTIBURCIO: Sí, i per anunciar també la retirada 

d’un conjunt d’esmenes del Departament de Política Territori- 
al, que s6n les següents: la 461, Ia 490, la 491, la 495, la 
496.. 

EI Sr. PRESIDENT: 96? 
El Sr. SANTIBURCIO: Si. I la 532. 
El Sr. PRESIDENT: 531? 
EI Sr. SANTIBURCIO: 532. 
EI Sr. PRESIDENT: Molt bé, retirades. (Pausa.) 
Queda, per tant, la 447, del Grup parlamentari del Partit So- 

cialista Unificat de Catalunya. UXI4ustre Diputat senyor Ribb 
té la parada. 

El Sr. RIBi): Senyor President, defensarem a la vegada la 
450,52,55,60,63,89,515,522,535 i 544. 

EI SC PRESIDENT: Molt bé, 
El Sr. RIBÓ: Perd6, de la llista que li he donat, la 460 ja la re- 

tirem. (Pausa.) 
La 447, igualment com les segUent esmenes, la 450 i la 452, 

són esmenes a partides que ens semblen exorbitants. Perque 
se’n facin idea i amb molt afany de ser breu, la partida que s’es- 
mena a Irz 447 és una partida que s’ha incrementat un 43,7% re- 
specte al 84, i és capítol I. Passa quelcom similar en la 452 i la 
455. 

L’esmena 463 és una esmena a un concepte que voídriern 
que se’ns expliqués. Es diu <<subvencions a ajudes a cobrir per 
emerghies del Consell Executiu n,  Voldríem saber qu& vol 
dir, aixo dkemergencies del Consell Executiu>>. I, a més, que 
sigui a Política Territorial. Aixb ho diu textualment. Per aixb 
nosa1 tres demanem planerament informació. 

La 489 és una esmena que connecta amb una línia política 
d’acció pariamenthria chsica, tradicionatl d’aquest Grup, que 
es  passar fons destinats en el capi tol IV a subvencions cap a ens 
territorials, ajuntaments. Succeeix quelcom similar amb I’es- 
mena 515, sobre espais naturals, que creiem que són diners, 
cinc milions, que serien millor administrats pels ajuntaments, 
mentre que les tres Últimes tenen cadascuna d’elles una entitat 
diferent. 

La 522 és una esmena a 10,600.000 pessetes, que porten 
com a titol ((danys causats per particulars>>. Ens imaginem que 
vol dir, doncs, un tros de carretera que ha estat danyat per par- 
ticulars o quelcom similar. .. Ara, el que és curiós ks, primer, 
¿és que no es pensen cobrar, aquests danys? Perque tenen vies 
per cobrar-10s. I, encara més curiós: per qu& 10.600.000 pesse- 
tes? ks que són danys ja causats o saben que tindrem danys pel 
valor de 10.600,OOO pessetes. Per quk aquesta partida tan preci- 
sa? Tambk demanem informació, 

La número 535 és una esmena que hem fet altres anys. 
Vostes donen a la Direcció General de Ports quantitats corn 
aquesta, 153 milions, quan existeix unit Comissió de Ports 
corn a organisme autbnom que ho gestiona, que gestiona 
aquestes qüestions amb eficikncia, amb racionalitat. ks un or- 
ganisme, a més, de participacib democrhtica, de tramparencia; 
creiem que es podria suprimir aquesta despesa. 

I, a l’hltim, la 544, s6n 8 milions que signifiquen un 
augment del cent per cent respecte al 84. Connecta amb la filo- 
sofia de les tres primeres esmenes que he defensat. No ente- 
nem aquest augment, si no ks que vostks cokloquen allí una 

previsió sobre transferkncies d’obres hidriuliques. 
Gricies, senyor President. 
El Sr, PRESIDENT: L‘IHustre Diputat senyor Masó té la pa- 

raula per contestar. 
El Sr. MASÓ: Senyor President, senyores i senyors Dipu- 

tats, intentaré ser telegrhfic, com ho ha estat el senyor RibÓ. 
No sé si ho podré ser tant, de tota manera. 

Fel que fa a l’esmena 447 i a les esmenes 450 i 452, que són 
partides del capitol 1 i dei capitol 11, són quantitats que, ja s’ha 
dit altres vegades en torns de defensa. d’altres esmenes simi- 
lars, que scin dificils de tocar. Concretament, en el cas de la 
contractació de personal, tenim I’article 16 1, conceptes 1.6 1 i 
162. EI 161 respon a ({personai transferit>>, que, per tant, 
aquestes quantitats -tant la dotació com les persones- con- 
sten en els acords de transferkncia i són, en aquests moments, 
de molt mal tocar. Pel que fa a I’augment, pel que fa al 162, 
que és el personal contractat per la Generalitat, són la gent 
que, de fet, permeten que aquest Departament funcioni, i em 
sembla que 6s notori, és conegut que el Departament de Puliti- 
ca Territorial -no vull dir que eis altres no-, perir que funcio- 
na, és un Departament altament inversor, que compleix les 
seves exigkncies. L‘any 83, dels pagaments ordenats amb 
&rec al capitol VI, en va ordenar el 81,S0/o, pero si, en lloc 
d’ordenats, miréssim la disposició del credit pressupostari, 
seria del 98,61. Vol dir que és un Departament amb un nivell 
de compliment molt alt, I reduir aquests recursos personals per 
a la gestió i la realització de les tasques comportaria defraudar 
el ciutad8, perquh no seria possible complir les exigencies del 
capítol d’inversions reals. 

Pel que fa a les esmenes 450 i 452, bé, escolti’m, és un cas si- 
milar, no ho sé. Tingui en compte que, el personal cle la Secre- 
taria General, la seva feina, es produeix en moltes ocasions 
fora dels despatxos del Departament, perque les exigkncies de 
I’AdministraciÓ autonbmica comporten una permanent mor- 
dinació amb les altres autonomies, amb el Govern central i 
una presencia fisica a tot Catalunya per resoldre els problemes 
sobre el terreny, perquk no es facin les coses des del despatx, 
des de casa, sinh que ]’administrat, el ciutada, trobi que les 
coses es resolen immediatament i sobre el terreny. Aquest cost 
addicional, de ser-hi permanentment , tant en els contactes 
amb les Administracions autonbrniques com amb la centraI, 
de ser sempre sobre el terreny, només val 14 milions de pesse- 
tes; no 6s res extraordinari, pagar catorze pessetes d’aquesta 
mobilitat. Si aquest any s’ha incrementat, en part és per un 
tema que ha sortit fa uns moments i per una esmena que 
vostks mateixos han retirat, que és la del Centre d’Estudis de 
Transports de la Mediterriinin. 

No m’estendré mes en aquestes esmenes. Passaré a l’esmena 
455, en que passen 20 milions de pessetes, em sembla, reduint 
la partida d k  ajuts de mecanitzaci6 )) per incrementar les 
(<ajudes al coneixement general municipaI H ,  Bé, no crec que 
hi hagi ningh que dubti de la necessitat d’incurporar la informh- 
t i a  en el tractament de dades i en els treballs de gestió en gene- 
ral, i ningc que dubti que no fer-ho seria tancar-nos el camí del 
progrés, corn també seria fer marxa enrere: Encara ahir, o 
abans-d’ahir, una Zklustre Diputada d’aquesta Cambra feia un 
elogi -discret, pero és que els elogis que fa lbposició, i en 
aquest cas ho era, quan s6n al Govern, sempre vol dir que són 
elogis- de l’efidcia del Servei d’Informitica del Departa- 

* 
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ment. Per tant, aquesta quantitat, també. .. Ja ho sé, que aquest 
6s un ritomello, que l’hem anat dient, que les quantitats pressu- 
postades no es poden disminuir, pero no es pot reduir aquesta 
quantitat dels 20 milions, si volem que la nostra Administració 
vagi per un camí de progrés, per un carni de modernitat. 

I, pel que fa it posar-los de més en la partida, en el concepte 
de planejament general municipal, 6s curibs que, en aquest 
mateix Pressupost, hi havia una esmena del Grup Socidista 
que proposava treure els 33 milions que hi havia consignats. 
Vostes diuen que n’hi afegirem 20 més. Llavors, nosaitres en- 
tenem, en aquest cas, que els 33 que hi hem deixat estar, més 
o menys, en la línia del mig, entre cap que en deixava el Grup 
Socialista i 53 que en proposen vosths, i ,  per tant, hem conside- 
rat que era una quantitat bastant ensopegada. 

La supressió de les transferimcies corrents que demanen 
vostks per a les emergkncies del Consell Executiu. Miri, el 
Consell Executiu, de vegades, ha de resoldre coses en casos 
d’emergbncia, Aixo suposo que no ho posa PAS en dubte, 
senyor RibÓ, i hi ha hagut moments ... Llavors, els afectats per 
aquestes emergkncies, normalment, no 6s I’AdministraciÓ, 
sinó que sbn ciutadans que necessiten una ajuda rapida, i em 
sembla que són prou conegudes i que van ser prou eficaces, als 
primers moments, les ajudes donades en els primers moments 
de les inundacions del novembre del 83, com també en els pro- 
blemes d’aabastament dc les poblacions, d’aquest any 1984. 
Aixb són problemes que es van donar aquests anys i que és pos- 
sible que aquest any, 1985, també se’n donin. Qui 6s que pot 
preveure quines emergkncies es donaran I’any 1985? Si es po- 
guessin preveure, ja  no serien emergkncies. 6 milions per a 
aquestes possibilitats.., Be, si no hi són, no es gastaran, evi- 
dentment, pero és que aquesta possibilitat hi ha de ser, senyor 
Rib6. 

Un cas sembEant de qu& vostks demanen informacíb, deien, 
és perqui: es passen, per que hi ha els 5 milions en I’esmenn 
51 5, que vostes proposarien que fossin transferits a <<ens terri- 
torials D. Li he de dir que aixo és a compte per al pagament, 
concretament, dels aiguamolls de I’Empordi, que van ser pro- 
tegits per Llei d’aquest Parlament de Catalunya. Llavors, el pa- 
gament -que tots sabíem, quan. vam aprovar aquella Llei, tots 
érem conscients que s’havia de fer- puja, naturalment, a molt 
més que aixb, perb, després d’un conveni que ha sortit aquests 
dies a la premsa, més o menys, que s’ha fet per tal de pagar-ho, 
aquesta és la part que correspon de pagar aquest any, 1985, al 
Departament de Política Territorial. Llavors, els propietaris de 
las zones afectades són entiíats privades, no és I’Administra- 
ció. 

Pel que fa a I’esrnena 522.“. Perdó, m’havia saltat I’esmena 
489, que &se1 canvi de partida ... 

El Sr. PRESIDENT: Perd6, Ilalustre orador, li prego que 
abreugi, perqui3 estB ja gairebk doblant el temps que el senyor 
RibÓ ha utilitzat per a la pregunta. 

EI Sr, M A S b  Abreujar& moltissim, senyer President. El 
Decret d’ApIicaciÓ de la Tarifaci6 Social preveu que I’aplicacio 
dels fons podrB estendre’s a aquells serveis regulars de trans- 
ports de viatgers pes carretera dependents de la Generalitat de 
Catalunya -en el transport, s’enth-, perb quan també els 
ajuntaments col4aborin en aquesta ajuda de tarificacib. Pero, 
malgrat tot, en aquests moments sbn companyies que no són 
Administració. Per tant, o bé es canvia el marc o bé es canvia el 

Decret, per& ara per ara, tal C Q ~  esta, fer-ho com diu vostk, 
privaria de rebre i’ajuda a moltes companyies. 

Finalment, d’una manera molt rBpida -perque el senyor 
President m’ha advertit que m’havia excedit en el temps- -... 
la supressió de la Direccib General de Ports i Costes. Natural- 
ment, aixb, en aquests moments no estem fent un debat sobre 
I’organi tzació, sobre l’estructura administrativa dels Departa- 
ments de la Generalitat; 6s veritat que hi ha una Comissib de 
Ports i Costes, que la seva regulació va ser aprovada per Llei 
d’aquest Parlament, perb tambb és veritat que, a mks a més de 
les funcions que aquesta Llei Ei atribueix, la Direcció General 
té unes altres cornpetkncies sobre ordenacib del litoral, sobre 
emissaris submarins, sobre ports esportius ... No li diré la rela- 
ció dels que t&, perque no tindria temps de fer-ho. 

El mateix podria dir, o semblantment --el mateix, ben bé, 
no-, pel que fa a la reducció del capitol II  de la Direcció Gene- 
ral d’Obres Hidriuliques, que respon a les previsions conegu- 
des després d’aquests anys de funcionament, i reduir-ho a 
mitges vol dir que ens quedariem per la meitat, i les coses a 
mitges no surten mai bk, senyor RibÓ i, per tant, llavors no 
podria funcionar. 

Gracies, senyor President; grkies, senyores i senyors Dipu- 
tats. 

Ei Sr. PRESIDENT: Hem d’anar a la votació d’aquestes es- 
menes defensades pel senyor Ribó. 

Els qui estiguin d’acord amb aquestes esmenes, que facin el 
favor de posar-se drets. 

Els qui hi estiguin en contra? 
Els qui s’abstenen? 
Les esmenes han estat refusades per 31 vots a favor, 66 en 

contra i 4 abstencions. 
Ara toca ¡’esmena 464, presentada pel Grup Popuiar.. . 
(L% Sr. Fernúndez i Díaz s ‘abecu per purlar,) 
El Sr. FERNÁNPEZ I DÍAZ (de lkscb estant): Senyor Presi- 

dent, per anunciar que retirem aquesta esmena. 
El Sr. PRESIDENT: Aquesta? 
El Sr. FERNANDEZ I DÍAZ: Aquesta esmena queda retira- 

da, senyor President. 
Ei Sr, PRESIDENT: Molt bk, grhcies. La 479, presentada 

pel Grup parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
Per defensar-la té la paraula I’I~4ustre Diputat senyor Marcal 
Casanavas. 

El Sr. CASANOVAS: Senyor President, senyories, sense 
cap paraula més, per anunciar la retirada de les esmenes 479, 
480 i 482. 

Moltes grkies. 
EI Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies. (Pausa.) %, la primera 

esmena que hi ha ara en porta sembla que és la 516, del Grup 
Socialista. Per defensar-la té la paraula 1’Mustre Diputat 
senyor Esteve Tomis, 

El Sr. TOMAS: Senyor President, senyores i senyors Dipu- 
tats, per anunciar que defensar6 conjuntament Ees esmenes 
516, 519, 520,521,523, 525,526,27,28, la 529,531 i també 
la 895 i Pa 896. 

El Sr. PRESIQENT: Perdó, vol repetir aquestes filtimes? 
Desprks de la 527.., 

El Sr. TOMAS: 28 ... 
El Sr. PRESIDENT: 28, club mks? 
El Sr. TOMAS: 29,31, la 895 i la 896. 
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El Sr. PRESIDENT: Moltes grkies. 
Ei Sr. TOMAS: Per tal d’abreujar el debat, aquest llarg debat 

sobre els Pressupostos de I’any 1985, nosaltres hem agrupat 
aquestes esmenes que fan referencia al Departament de Potfti- 
ca Territorial. D’entrada, anunciar al senyor Conseller que en 
aquestes esmenes comenqarem el que al llarg de E’any 85 sera 
una constant d’aquest Parlament, que 6s un debat aprofundit 
entre el nostre Grup i el Govern de la Generalitat respecte a la 
politica territorial que s’esth seguint. 

Les esmenes 516,529,520,521,23,25,26,27 i 28 fan refc- 
rbncia a la creacib en alta d’un fons provinent d’un conjunt de 
partides que nosaltres creiem innecessiries perque es pugui 
crear aquest fons que sigui destinat, bhsicament, a la inversió, 
En el nostre cas, destinant-los a obres en carretera per després, 
en algun cas, destinar-los a alguna partida d’alguna de les qües- 
tions que nosaltres considerem que 6s molt important, que 
aquest Parlament aprovi una partida pressupostiria, En aquest 
sentit, destinem a aquestes obres de carretera partides que 
v h e n  de les hores extmordinhries, de complements de les se- 
crethies dels alts &recs, de dietes també dels alts &recs, de 
publicacions, de treballs, de mobiliari, dkquip d’oficina, de 
projecte de mobiliari, de projecte d’adquisició de maquinaria 
-projectes que tenen un valor que, en tot cas, un altre dia ens 
explicaran corn un projecte d’adquisició de maquinaria té una 
partida pressupostiria-, d’installacions de nous locals i d’ad- 
quisicfó de locals. 

Bé, dit aixb, passaria ja a la defensa del que pot centrar el 
debat més important de la meva intervencib respecte a politica 
territorial, que s6n les esmenes que fan referencia al programa 
d’inversions i actuacions de la Direccib General de Política 
Territorial, que fan referencia a la creació d’un fons mediambi- 
ental per al desenvolupament de la Llei de Protecció Atmosfk- 
rica i que fan referencia a les partides que destinen a la Junta de 
Sanejament i a la Junta de Residus. Intentaré aglutinar-les 
perquk totes tenen un fil conductor, un fil conductor que 
deriva, que són, precisament, unes partides pressupostaries 
que vénen lligades a traves d’aquest fil conductor, que deriven, 
que s6n partides de lleis aprovades en aquest Parlament de Ca- 
talunya. A l’anterior legislació aquest Parlament va legislar bas- 
tants lleis de política territorial, lleis en que personalment en la 
majoria vaig intervenir. La seva translació pressupostaria, que 
significa la voluntat del Consell Executiu a plasmar aquestes 
lleis, a tirar-les endavant, a executar aquestes lleis realment a 
través de les partides que hi destinen, és naturalment minsa o 
nulla. 

És a dir, que lleis de materia d’evacuacib i tractament d’aigü- 
es residuals; la Llei de Residus Industrials, la Llei de Munta- 
nya, diferents lleis de protecció d’espais naturals, la Llei de 
Protecció d’Espais Naturals Afectats per Activitats Extractives 
o la Llei de Protecció Atmosferica, tenen destinades unes parti- 
des pressupostaries realment irrisbries. Malgrat que aleshores 
es va dir que aquesta tasca parlarnenthia, que aquesta iniciativa 
-que venia majorithriament del Govern- venia a salvar un 
conjunt de situacions a favor be l’espai a Catalunya i a favor del 
seu medi ambient. I als números em remeto, senyor Conseller. 
Per exemple, a f’esmena 615, que fa referhcia al programa 
d’inversions, veiem que a la Llei de Muntanya, que si se la 
miren inclou una demanda d’inversions molt importants, que 
afecta nou comarques de Catalunya, que afecta mks del 2S!/r1 

del territori de Catalunya, només se li destinen, d’acord amb 
els programes que vostes han presentant, 37 milions de pesse- 
tes. es a dir, 4 milions per comarca. Amb 4 milions per comar- 
ca, senyor Conseller, no desenvoluparem cap comarca de mun- 
tanya. 

Pero és que -els espais naturals- que n’hern aprovat una 
colla: la zona vdchnlca, ei Pedraforca, que hem aprovat els 
aiguamolls i que darrerement en aquest Parlament vam apro- 
var fins i tot I’espai de Poblet, etcktera, etcetera- només se’ls 
destinen 25 milions de pessetes, que, a mes a més, inclouen 
decrets molt importants, com és la protecció del delta de I’E- 
bre. Ja m’explicar8 vostk si amb 25 milions de pessetes nos- 
altres podem portar una política seriosa de proteccib dels nos- 
tres espais més especials de Catalunya. El senyor Marti riu 
perquk sap que amb aquesta xifra, realment, no podem prote- 
gir ni ka dreta ni I’esquerra del delta de I’Ebre. Perb encara el 
que és mbs escandalós -perque recordo que, a mes a mes, al 
seu dia va fer un gran desplegament publicitari- és que va dir: 
<<el Conseller Executiu presentara una llei que protegir& la na- 
turalesa de Catalunya, la natura de Catalunya)), la llei que feia 
referkncia a les activitats extractives en espais protegits. Cal re- 
cordar que I’annex de la Llei afecta 395 municipis; doncs, a 
aquesta gran llei de protecció de la natura, senyores i senyors 
Diputats, el Consell Executiu hi destina 5 milions de pessetes. 
Foca protecció podem fer a aquests 395 municipis afectats per 
aquests espais singulars. 

Per6 és que en la Llei de Residus Urbans, derivada de la Llei 
de Residus Industrials, només hi destinen 16 milions, bisica- 
ment per crea una planta pilot d’incineració de residus de 
baixa capacitat. Perb ks que aquest Parlament, a més a més, va 
legislar una Llei de Protecció Atmosferica, que diu, en un dels 
seus articles, exactament l’article 15, ({que s’ha de crear un 
fons de proteccib de l’ambient atmosfkric. )> I en aquest Parla- 
ment es va presentar aquesta Llei, una llei que va ser molt es- 
menada i que va ser el fruit de la tasca dels Grups parlamenta- 
ris; es va dir que caquesta llei venia a ser I’instrument que feia 
falta a Catalunya per millorar les condicions atmosfkriques, 
molt degradades en les comarques bisicament del cinturó in- 
dustriai de Barcelona)). Aquesta Llei obliga la creaci6 d’aquest 
fons de protecció atmosfbrica que ve nodrit d’una partida pres- 
suposthria i d’altres partides provinents de sancions, de 
multes, etcktera. 

Senyores i senyors Diputats, n una llei que ha aprovat aquest 
Parlament, a una llei que obliga a la creació d’aquest fons, no 
se li destina ni una pesseta a la creacib d’aquest fons. Dificil- 
ment, dificilment podem protegir el nostre ambient atmosferic 
a través de resultats polítics derivats de la politita pressupost& 
ria del Consell Executiu de la Generalitat. 

Pero és que, a més a més, hi ha a aquests organismes autb- 
noms, com la Junta de Sanejament, i nosaltres demanem un 
increment de 1.000 milions de pessetes provinents del deute 
púbfic; i no ho demanem de forma gratui’ta, sinó que ho dema- 
nem de forma molt seriosa i molt raonada, perquk aquest Parla- 
ment va aprovar la Llei de Tractament Id’AigUes Residuals. Jo 
recordo que va ser una llei en qwk hi va haver un debat molt 
profund amb el senyor Cullell, recordo que hi va haver el 
debat sobre el tema de la recaptocib del chon, que és la capaci- 
tat econornica que aquesta Junta te per poder resoldre la greu 
situaci6 del sanejament a Catalunya, molt degradada en zones 
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com és la zona cinquena, que afecta el Llobregat, el Besos, el 
Garraf, el Foix i el Baix Maresme. Tres anys, senyor Conseller, 
que aquesta Junta de Sanejament IIQ ha funcionat. Jo diria que 
potser gricies al canvi de Conseller s’ha aconseguit que aquesta 
Junta de Sanejament, a través de decrets, que són del maig i 
del juny d’aquest any, es pogués constituir, regular i, a més cz 
mes, s’eslablissin les normes de recaptació d’aquest c h m  de 
sanejament. 

Hem perdui tres anys, que són tres anys preciosos per portar 
una lluita cl favor del medi ambient i en contra del tractament 
d’aquesles aigiies residuals. Tres anys perduts. Quk ha signi fi- 
cat, aixb? Ha significat que una politica seriosa que es volia dur 
des de la Corporació Metropolitana, per exemple, o des de dife- 
rents ajuntaments o des de diferents territoris, s’ha hagut de re- 
tardar llastimosament malgrat les promeses formulades. Per 
exemple, hi ha un compromís aprovat entre la. Corporació Met- 
ropolitana ¡ la Conselleria de destinar només a aquesta zona 
cinquena, per a l’any 85, 3.800 milions de pessetes. Vostks 
només pressuposten per a tot Catalunya 2.890 milions de pes- 
setes. Perb si tenim en compte que el 84 eren 4.900, i el 83 
eren 4.000, i que molt pocs diners d’aquests s’han esmerGat en 
el sanejament d’aquesta zona cinquena, podem dir que portem 
tres anys de retard en el sanejament de l’hea d’influencia de la 
Corporació Metropoli tana. 

Per tant, nosaltres demanem 1.000 milions. I per qu8 ho de- 
manem? No perquB desitgem que s’endeuti més la Generali- 
tat, sin6 perque creiem que si a partir d’ara aquesta Junta de Sa- 
nejament funciona, si a partir d’ara la captacib del chnon d’a- 
quest sanejament funciona a través, evidentment, del que 
donem nosaltres, dels ajuntaments, que amb bona voluntat i 
sense pidolar s’han fet carrec del cobrament d’aquest canon en 
la seva majoria i altres també ho executen -ni tan sols posen 
en el rebut que diu (<Impost de la Generalitat)), sinó que 
sembla que sigui un impost personal -, que després són diners 
que traslladen, amb aquesta voluntat de coordinacib entre mu- 
nicipis i la Conselleria d’executar un tema tan important com 
aquest. 

Nosaltres demanem 1.000 milions perque creiem que si 
vostes porten una bona politica dins d’aquesta Junta de Saneja- 
ment, si es cobra aquest ciinon, ‘amb molt poc temps aquests 
diners es poden retornar. Per tant, és un endeutament a curt 
termini que facilitaria que aquestes obres s’acceieressin, que fa- 
cilitaria que aquestes obres s’executessin i que facilitaria el 
retorn d’aquests diners amb molt poc espai de temps. 

Perb també és greu, senyor Conseller, la Junta de Residus. 
Senyer Conseller, a aquesta Junta de Residus se li destinen en 
el Pressupost 29 milions de pessetes. Nosaltres demanem que 
aixb pugi a 100 milions. Per que, senyor Conseller? Perque 
vostks, d’aquests 29 milions de pessetes no investeixen ni un 
duro en inversió real. Són diners que van a definir projectes, a 
elaboració de plans d’estacions de recollida de residus industri- 
als, a inventariar els abocadors clandestins, a informatitzar 
campanyes o a divulgar campanyes sobre aquests abocadors, 
etcktera, etcktera, o sobre els olis, per exemple, que ks un 
tema que jo he viscut, precisament, a la meva comarca. Perb ni 
una sola pesseta d’inversib real. 

A Catalunya fan falta plantes de tractament fisico-químic 
d’aquests residus; a Catalunya fa falta, com a mínim, un aboca- 
dor de residus tbxics; a Catalunya fa falta, carn a mínim, un in- 

cinerador de residus tbxics. 1 aixo només s’aconsegueix a 
través de fer una inversi6 real. Senyor Conseller, la nostra sen- 
sació és que vostk no té ganes que, des de E’Administraci6 de la 
Generalitat, aquests abocadors es portin sota el control de 
1’AdministraciÓ pública; que esti deixant aquest tema a mans 
de les empreses privades, I amb aixb estem fent un flac favor a 
Catalunya. Considerem que ja és urgent que I’AdministraciÓ 
de la Generalitat, des de la seva Conselleria, prengui rnB en 
aquest tema i que comenci la construccib d’aquest abocador. 

Jo no voldria alarmar aquesta Cambra, pero recordo que en 
altres paisos el control privat d’aquests residus tbxics va provo- 
car greus problemes sanitaris, fins i tot mortals. No dir6 el lloc, 
no diré ei país, jo crec que és a la ment de totes les senyores i se- 
nyors Diputats que van seguint aquest tema. 

Res més per defensar aquestes esmenes, i ,  senyor Conseller, 
si les lleis que aprovem en aquest Parlament, que s’han fet 
amb bona voluntat, que s’han fet coilaborant conjuntament 
tots els Grups parlamentaris, han de rebre el tractament pres- 
supostari que han rebut, significa que no hi ha cap voluntat en 
aquest Consell Executiu de tirar endavant les lleis que aquí s’a- 
proven. Si s’ha de fer aixb, si aquest Parlament, almenys en 
rnatkria de politica territorial, nomes ha d’aprovar amb pa- 
raules i papers, fem un flac favor a aquest Parlament, que pot 
quedar, simplement, en un Parlament de paper. 

Molt be, gricies, senyor President; senyores i senyors Dipu- 
tats. 

EI Sr. PRESIDENT: Per a un torn en contra te la paraula 
E’Itlustre Diputat senyor Masó. 

El Sr. MAS6: Senyor President, senyores i senyors Diputats. 
Senyor Tornis, quasi em sap greu fer un torn en contra de la 
seva exposició, perquk em sembla que en aquests temes, preci- 
sament, en quk hem treballat conjuntament durant l’anterior 
legislatura, quasi en tots els casos virem arribar a un absolut 
acord; les diferhcies que hi havia d’entrada es varen anar lli- 
mant, varen ser lleis que varen ser aprovades en aquest Parla- 
ment per unanimitat i, en bona part, grhcies a tothom, pero 
també, em penso, que hi va contribuir bastant la labor seva i la 
labor del nostre Grup. 

%, jo li voldria dir unes quantes coses; seré molt breu; pero 
li volia dir que, quant a paratges naturals, voste diu que no 
estem protegint la natura, que el Departament no ho fa, Sí, 
que ho fa. Les lleis que s’han aprovat totes segueixen el seu 
carni. Ei que passa, ei que passa és una cosa: que sempre en les 
lleis que s’havien aprovat hi havia un principi en que tots els 
Grups estaven d’acord -vostk també, senyor Tornis-, que, 
en principi, restaura qui degrada. AI nostre pais, la Generalitat 
no tk recursos per anar reconstruint ei país, per anar re- 
construint tot allb que s’ha destru’it durant molts anys. Per 
tant, no pedem pensar en segons quines partides; en segons 
quines, sí, per6 en segons quines, no. 

El paratge dels aiguamolls. Fa un moment en parlava; hi ha 
una partida per ... Qui: s’ha de fer. De moment es protegir i 
evitar que s’hi facin noves degradacions. Yadquisició d’aquells 
terrenys que han estat afectats perquk tenien expectatives ur- 
banístiques, ja es fa, ja tira endavant. Per la resta, el terreny 
esti protegit, que era I’objecte de la Llei. 

La Llei de la Zona Volcanica de la Garrotxa, en aquests mo- 
ments es negocia a través d’lndhstria, un terna que vostk 
coneix prou bé. 
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Bé, no m’estendré en el tema de paratges amb extraccions. 
Vost& diu que quan es va fer la Llei d’extraccions, que en prin- 
cipi era a cel obert i llavors va ser ampliada a d’altres menes 
d’extraccions, aquesta llei havia de servir per protegir Catalu- 
nya. Pero que deia aquesta llei? Que qui havia de restaurar era 
aquell que excavava, no? Aixb no requereix partida pressupos- 
tiria expressa, en tot cas, requereix aplicació de la Llei, re- 
quereix revisar, en tot cas, cadascun dels expedients de sollici- 
tud d’extraccib, perb no pas dotar de partides pressupostiries 
per pagar el que han de fer els altres. 

Sanejament. Escolti’m, Ia Junta de Sanejament va pel pla de 
la cinquena zona, que es en marxa; voste voldria que anks més 
endavant -totham, suposo voldria que tot anés més 
endavant-, per6 és que les coses no es fan en un dia ni en dos, 
perb és que, a més a més, estA en marxa el pla de la segona i la 
tercera zona, i el pla dei Tordera tamM. Bé, llavors, jo les xif- 
res.,. <<Amb 1.000 milions faríem més; oh!, miri, i amb 2,000 
milions de pessetes encara faríem més. 

La Junta de Residus, Miri, per exemple, en residus sblids hi 
ha 400 milions de pessetes que es passen per a abocadors, en 
residus sblids. La Junta de Residus també té el seu Pressupost. 
Voste, en tot cas, jutgi, digui que no li agrada prou, que voldria 
que es fes més, que s’haurien de crear mks crhdits. D’on hauri- 
en de sortir els diners? Escolti’m, el que passa, el que si que li 
puc dir, és que tal corn van ser aprovades les lleis per aquest 
Parlament, la política que es va fixar, i que varen aprovar per 
unanimitat tots els Grups parlmentaris, s’apIica; i que no és un 
problema de més o menys dotació pressuposthria, que si so- 
bressin els diners i es puguessin fer rn& coses.,, evidentment 
que se’n prodrien fer moltes i que tots ho voldríem, vostb i jo 
també, perb el que s’ha convingut, el que s’ha aprovat en lleis 
d’aquest Parlament, tot es fa, senyor Esteve Tomas. 

Gracies, senyor President; gracies, senyores i senyors Dipu- 
tats. 

EI Sr. PRESIDENT: Bé, podem passar, doncs, a votar 
aquestes esmenes defensades pel senyor Tomis. 

Els qui estiguin a favor d’elles, que facin el favor de posar-se 
drets. 

Els qui hi estiguin en contra? 
Els qui s’abstenen? 
Les esmenes han estat refusades per 33 vots a favor, 70 en 

contra i cap abstenció. 
Passem ara a l’esmena 558, que correspon al Grup parlamen- 

tari del Partit Socialista Unificat de Catalunya. Per defensar-la 
dono la paraula (pausa) a I’Honorable.. . ,558 (jmusa.) 

El Sr. ARMET: Esth votada. 
EI Sr. VICE-PRESIDENT SEGON: Est& votada. 
EI Sr. PRESIDENT: Bé, aleshores hem de passar a la 571, 

del Grup Socialista d’aquesta Cambra. Per defensar-la dono la 
paraula ai senyor Oliart. 

El Sr. OLIART: Senyor President, de ia numeració de l’or- 
denació que se’ns ha passat jo defensaré les esmenes número 
571, 572, 573, 574, 575, 576 i I’esmena 904, que pertany a 
1’Institut Catal4 del SM, que és la baixa que correspon a les 
altes que aquí demanem. 

El Sr. PRESIDENT: D’mord. 
El Sr. OLEART: En l’esmena número 571, senyores i seny- 

ors Diputats, senyor President, nosaltres demanem un 
augment de 200 milions de pessetes per les ajudes extraordini- 

ries a llogaters. Aquesta esmena tracta del fambs fons d’ajuda a 
les famílies amenaqadcs de desnonament en trobar-se el cap de 
fam‘lia, o eis membres de la família, en atur forcós o en situaci- 
ons similars. 

Dic que és famós perqui: en el que va de període de sessions 
el nostre partit ha presentat aquí una interpellació sobre el 
tema, una moció, hem presentat també un augment d’aquestes 
partides en els Pressupostos del 84 i cada vegada que hem pre- 
sentat un agument ha estat rebutjat, Bé, nosaltres insistim 
perqwh creiem que són necessaris aquests augments que nos- 
altres proposem perquk realment es faci una politica en aquest 
sentit. 

Jo no em referir6 a arguments o mons de tipus polític o 
social que ja s’han esmentat en diferents ocasions, ja s’han 
addui’t, i que jo  crec que el conjunt de La Cambra comparteix. 
Al que si que em referiré serh a les dues raons que va adduir 
per oposar-se a la nostra moció d’augment de 200 milions de 
pessetes el representant de Convergkncia i Unib quan nosaltres 
vam presentar, repeteixo, la moció. Es va referir, en aquella 
ocasió, que el Grup de Convergkncia i Unió s’hi oposava pel 
fet de considerar que si s’acceptava el que nosaltres pruposd- 
vern de 200 milions de pessetes, d’alguna manera es condicio- 
nava el Pressupost de 1985; i tambk es va referir a la quantia, 
en tant que no tenia clar de la manera que nosaltres ho havíem 
calculat, i que, si bé nosaltres demanivern 200 milions de pes- 
setes, podien ser 300,400 u 900. 

Bé, la primera de les raons bbviament ha decaigut --estem 
precisament tractant els Pressupostos de 1985- i, quant a la 
segona de les raons, jo explicaré com nosaltres l’hem calculada. 
He de dir, prkviament, que hi hauria una manera millor de 
calcular-la, i la millor manera de calcular-la és que el senyor 
Bigati, la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques, 
s’hagués adreGat, s’hagués dirigit a tots els ajuntaments que 
estan d’alguna manera afectats per aquesta problematica i els 
haguks preguntat quines eren les seves necessitats, i, d’acord 
amb aquesta informació, s’hagués llavors muntat la partida 
pressupostiria adequada. Perb, corn que aixb, no s’ha volgut 
fer perqlzb en realitat no hi ha tampoc interks a fer una veritable 
política en aquest sentit, jo li explicaré de la manera COM nos- 
aitres hem calculat aixb, i és a partir, també, de les dades que el 
senyor Conseller ens va donar en el decurs del debat de la inter- 
pel4 aci ó . 

El senyor Conseller ens va dir llavors que en el mes d’octu- 
bre, aproximadament, hi havia ja unes 800 peticions demana- 
des. Bé, seguint aquesta progressi6, i tenint en compte que cal 
detreure d’aqui un 30% de peticions que no es cohcedeixen per 
diversos motius, arribaríem que I’any 1984 s’hauran hagut de 
donar 770 peticions --cosa que dubto, d’altra banda, perquk 
no es va aprovar e€ que nosaltres demanivern, I’augment que 
nosaltres demanhvem de 24 milions-, i tambk sabem --aixb 
donaria 770 peticions a Final d’aquest any, repeteixo-, Havors, 
també sabem per un informe de I’Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet que les concessions que la Generalitat 
dbna per aquest concepte signifiquen ei 18% de les concessions 
totah que es donen, també, a aquestes famílies, perque hi ha 
altres organismes que també donen ajuts. 

Si nosaltres estenem aixb a tot Catalunya ens donaria un 
nombre de 4.235 peticions que s’haurien de donar per a l’my 
1985, sempre sense pensar en els increments que durant ei 
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1985 hi hauria pogut haver, Sabent també que la mitjana d’ajjut 
que es dbna és de 75.000 pessetes, llavors, aixb em fa 3 17 mili- 
ons per a l’any 1985. La. partida que té presentada el Govern en 
aquests Pressupostos is  de 30 milions de pessetes, i nosaltres, 
com repeteixo, demanem un augment de 200 milions, la qual 
cosa faria 230 milions. Perb aquesta és la quantitat mínima que 
nosaí tres creiem necessaria. 

Bé, jo crec que hi ha una diferencia molt important entre la 
quantitat o quantia que nosaltres creiem que 6s necessiria per 
abordar una política realment important i reatista, en aquest 
sentit, i la partida que el Govern considera que és la necesshria 
per a l’any 1985. Jo crec que aquesta és simplement la diferen- 
cia que existeix entre una política realista entesa corn una polí- 
tica que ha de donar satlsfaccib a totes les necessitats reals de 
I’any 1985 a Catalunya i una política purament simbblica, que 
jo afirmo que és la que en aquest moment esta duent el Consell 
Executiu en aquest sentit. 

Jo espero convknCcr-Ios en aquest sentit i que vostks em 
donin el vot, i ho espero per dues raons: la primera, perque jo 
tinc un carkter optimista i espero sempre la millor reacció i, la 
segona, perquk si vostks ho fan així I’Única casa que faran seri 
complir amb les seves promeses electorals i, precisament, pro- 
meses electorals fetes pel President de la Generalitat quan va 
visitar Santa Coloma -un dels municipis més afectats per 
aquesta problematica- i els va prometre que abordaria d’uuna 
manera més realista i més important tot aquest tema i tota 
aquesta política de les amenaces de desnonament a aquest 
tipus de famílies. 

Bk, jo no crec que un augment de 3.400.000 pessetes sigui 
realment dotar d’una manera important aquesta política. Ales- 
hores, repeteixo, aquesta és la raó principal que a mi em fa su- 
posar que vostks donaran suport a aquesta demanda nostra. Si 
no ho fan així, de totes maneres, tampoc em sorprendri, perb 
de qualsevol manera confirmaran el que j a  altres oradors socia- 
listes han dit en aquesta tribuna, que és que vostes.,., la seva 
política de benestar social no existeix, encara que vostks ho 
vagin dient. 

I amb aixo, senyores i senyors Diputats, passo a defensar les 
esmenes 572 i 573, en les quals demanem 300 milions de pes- 
setes d’augment de la partida c(rehabilitaci6 de patrimoni edifi- 
cat)) i 300 milions de pessetes més per a les <<actuacions en 
nuclis urbans )). 

Bé, aquestes dues partides nosaltres creiem que tenen una 
certa convergencia, en el sentit que són partides concurrents, 
perque d’alguna manera van a la dignificació dels indrets i dels 
edificis, i que són caracíerístics i que donen el seu carhcter 
propi a les poblacions i a les ciutats de tot Catalunya. Vostk, 
sumant les dues partides i comparant-les amb el Pressupost de 
1983, hi ha una disrninucirj de 44 milions de pessetes. Aixb no 
vol dir que vostes, aquesta disminució IIQ vol dir que vostks re- 
nunciin a aquesta política en la qual hi estem tots d’aacord, perb 
sí que nosaltres creiem que hauria de tenir un increment i no 
una disminució, perque creiem que cal donar un impuls impor- 
tant a aquest tipus de politica. I jo, perque vegin vosths que els 
milions que vostks dediquen en aquestes partides, els 486, són 
molt pocs per a tot Catalunya, els donaré com a referencia els 
milions que durant el 1984, la quantia que el 1984 han invertit 
quatre ajuntaments, tres ajuntaments, perdó, el de Barcelona, 
ei de Girona i el de Lleida, que han invertit més de 400 mili- 

ons; és a dir, quasi la mateixa quantitat per a tres ciutats quan 
la Generalitat, doncs, ha de fer cara a una política, en aquest 
sentit, de tot Catalunya. 

Les esmenes 574 i 575, nosaltres demanem un augment de 
35 milions de pessetes a d’ajuda a la millora de l’habitatge 
rural)) i de 45 milions a la ({rehabilitació d’habitatges de pro- 
moció privada en cascs urbans)). Bé, en els Pressupostos del 84 
nosaltres ja vam defensar un augment en aquestes partides i 
varn donar una skrie de raons -que ara jo no repetiré, perquk 
estem tots una mica cansats i volem tirar endavant el debat d’a- 
quest Pressupost-, perb, nosaltres el que creiem és que re- 
baixar de la manera que vostks han rebaixat, que de 350 mili- 
ons que hi havia el 83 a 80 milions que hi ha actualment, es 
una rebaixa molt important i que pot fer pensar que s’esth re- 
nunciant a una política de rehabilitació que nosaltres conside- 
rem molt important, perquk a part d’elevar la qualitat de vida 
de les persones que en són beneficihries, com ja vaig dir, té 
també un efecte addicional, que és que crea llocs de treball, 
per& el tipus aquest de treball que es fa. de rehabilitacib 
ocupa molta mi d’obra. Bk, nosaltres creiem, doncs, que cal 
d’augmentar-ho perque, si no, es correria el perill d’adequar 
una política a la partida, i no al reves, com hauria de ser. 

I, llavors, passo, senyores i senyors Diputats, a I’esmena 
576, que es <<la subvenció per a I’eradicacib del barraquisme al 
barri de la Perona)). Bé, nosaltres volem aquí crear una nova 
partida perquk aquesta partida, perdó (pausa), aquesta 6s una 
partida nova que nosaltres demanem i abans d’entrar a la de- 
fensa estricta de Vesmena jo voldria fer una mica d’histbria o 
de posar els parhmetres del terna que ens ocupa, perquk vostks 
tindran una millor comprensió de tot ell i, a la vegada, servira 
també com a argument i ra6 principal, 

Una de les funcions del Patronat Municipal de !’Habitatge 
de Barcelona es l’eradicació dei barraquisme. Per dedicar-se a 
aquesta tasca, el Patronat ha esmer$at esforcos i ha esmerqat, 
naturalment, diners, Les dades illustratives de la seva tasca 
ihstraran millor que els meus arguments l’eficicia de la labor 
desenro t I iada. 

Per exemple, el 3 1 de desembre de 1980 hi havia, a Barcelo- 
na, 1.140 barraques en sbl de domini públic, el 31 de desembre 
del 84 n’hi haurh 472, i el 31 de desembre del 85 -segons les 
previsions- només en quedaran 21 7. L’eradicació total es 
preveu per al període de l’any 86 ai 87. 

Dins d’aquest pla general d’eradicació del barraquisme, hi 
ha el tema de la Perona. Aquest tema és un tema especial per 
una serie de circumstancies; agrupa una s&rie de famílies gita- 
nes, per& a mks a més, hi ha un conflicte de relacions entre 
aquest veinat gitano de la Perona i el veinat no gitano del 
cantó, no? Bé. L’any 83, ei Patronat es va adreqar a la Generali- 
tat, demanant una subvencib per a I’ajuda dei programa urgent 
que tenia per a I’eradicaci6 de les barraques de la Perona. La 
Generalitat -la Direcció General d’Arquitectura i 
Habitatge- els va proporcionar 100 milions de pessetes en 
dues vegades, primer 80 i desprks 20. L’any 84, havent-se ja es- 
rnerpt aquests diners, i havent-se, lbgicament, invertit en ei 
tema de la compra d’habitatges per donar lloc a la sortida de 
barraques, bk, es van adreqar un altre cop -1’any 84- dema- 
nant una subvenci6 similar de 80 milions, que no va obtenir re- 
sposta, aquest cop, de la Direcció General. 

Nosaltres creiem ... bé, nosaltres -com he dit abans- 
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estem aquí proposant un augment de 80 milions, no un 
augment, sinó una partida nova de 80 milions perque en el pla 
que tk el Patronat aquest any de 1985 -que tenen 90 barraques 
en aquest moment per fer desaparkixer totalment del barri de 
la Perona- s6n necessaris, aquests 80 milions; són imprescin- 
dibles, no necessaris. 

I, per tant, jo crec que aquesta és la raó suficient perquk 
aquesta partida sigui acceptada pel Grup que dóna suport al 
Govern i pel mateix Govern. Aquesta, diguem, seria la ra6 es- 

Ara, després hi ha una raó de tipus general, que a mi em sor- 
prim que una partida d’ajuda a E’eradicacib del barraquisme no 
existeixi en els Pressupostos de l’any 85, com no existia en els 
Pressupostos del 84, perque crec que aquesta Bs una necessitat 
real que tothom pot constatar. Perque l’única raó perque no ex- 
istís una partida en aquest sentit seria que no hi haguessin bar- 
raques a Catalunya, perb és que n’hi ha. Perquk no solament hi 
ha barraques a Barcelona; i aixb ho demostra d’una manera 
molt clara que l’any 83, quan es van donar aquestes concessi- 
ons per part de la Generalitat, no es van donar sols i exclusiva- 
ment a Barcelona, sinó que es van donar també a altres munici- 
pis, com I’Hospitalet, corn Cornelli, com Santa Coloma, per 
un total d’uns 220 o 230 milions de pessetes 
-aproximadament, estic parlant ara de membria. 

Per tant, aquestes són raons especifiques i raons generals, 
que nosaltres creiem que són suficients perque vostks donin el 
seu vot favorable a la nostra peticib. 

I, ara, senyores i senyors Diputats, passaré a la defensa de 
I’esmena 904, que és la baixa,.. 

EI Sr. FRESIDENT: Perdoni, senyor Diputat, tingui present 
que fa quinze minuts que té i’h de la paraula, eh? 

El Sr. OLIART: Jo l i  recordo que són set esmenes, per tres 
minuts.. . 

El Sr, PREIDENT: Si, perb altres col.1egues nostres han de- 
fensat moltes mes esmenes amb menys estona. (Remor de 
veus. I 

El Sr. OLiART: Bé, nosaltres treiem, per cobrir tots aquests 
augments, 300 milions de pessetes a I’lnstitut Catala del So1 de 
(< l’adquisició de sbl a noves delimitacions residencials r), Jo 
crec que dins del programa d’inversions que tingui I’Fnstitut 
Catali del Sol, treure4 aquests 300 milions de pessetes no és 
treure-li massa, sobretot tenint en compte que la política que 
esth fent en aquest moment I’Institut Catalri del Sol, des d’un 
punt de vista social, no 6s la politicad’habitatge que Ibgicament 
farien els socialistes, -encara que aquest és un tema que en 
parlarem segurament més endavant, al llarg de tota aquesta le- 
gislatura. 

‘I, els altres 660 milions -necessaris, diguem, per cobrir tot 
el conjunt d’esmenes que acabo de defensar-, nosaltres els 
treiem de la partida del mateix Institut Catali del %I, <<d’o- 
bres, d’edificacib i rehabilitació H. 1 aquí podria haver-hi una 
sorpresa per part de les senyores i els senyors Diputats que 
m’eshn escoltant, perque podrien dir: ((Bé, aqui hi ha una 
contradicció: si estan defensant per un cantó rehabilitacib i 
treiem rehabilitacib, doncs, aixo, Iogicament, sembla una 
contradiccib.r> Bé, la contradicció jo crec que no existeix, 
aquest és un programa -el de 1’Institut Catali del Sol- de 
construcció-rehabilitació en pla general; nosaltres estem de- 
fensant uns programes específics i, a m& a més, creiem --i 

peci fic¿¿. 

aquesta em sembla a mi tarnbk que 6s una raó politica molt 
profunda- que tat el programa o política de rehabilitació que 
es faci, jo crec que s’ha de fer en un sol Departament, no en 
dos Departaments, que llavors es dispersen els esforqos. 

Moltes gricies, senyor President; moltes gracies, senyores i 
senyors Diputats. 

Ei Sr. PRESIDENT: Per a un torn en contra? @‘uusa.) 
LWlustre Diputat senyor Maso. 

El Sr. MASÓ: Senyor President, senyores i senyors Diputats. 
Miri, senyor Oliart, en el Pressupost de I’Institut Catala dei 
Sbl; capitol IV, del Departament de Política Territorial, ((en- 
trades)), {<ingressos,>: 2.000 pessetes; del capítol VTI, un milió 
de pessetes. S’ha acabat. 1.002.000 pessetes que vénen del De- 
partament. 

Les altres s6n transferencies a I’lnstitut que, encara que vin- 
guin a través dei Departament, tenen caricter finalista perque 
vénen, s6n procedents del Fons de Compensació Interterritori- 
al per a I’any 1985. Aquesta quantitat, que es destina a finanqar 
una serie de projectes d’inversib en habitatge, es negocia &vi- 
ament entre la Generalitat de Catalunya i I’AdministraciÓ 
central. Pero, 6s clar, en aquests moments no es pot canviar la 
destinacib, perquk l’Administraci6 central paga contra certifi- 
cacions d’obra acceptades, signades i aprovades. 

Suposo, senyor Oliart, que vosti que ha fet una defensa de 
l’habitatge, de la necessitat de l’habitatge a Catalunya, no 
estarh en contra que I’lnstitut Catala del Sbl faci habitatges a 
Catalunya, i que una part d’aquest fons, d’aquesta transferkn- 
cia del Fons de Compensació, vagi per construir habitatges a 
Catalunya a través de I’Institut Catali del Sbl, que no és cap 
promoció privada, precisamen t. 

Bé, dit aixo, em sembla que queda clar que hi ha una absolu- 
ta dificultat, una absoluta impossibilitat d’acceptar aquestes es- 
menes seves, ni que sigui nomes pel fet de les baixes. O sigui, 
no podem fer baixes en aquests moments d’una quantitat que 
té un carkter finalista, que ve del Fons de Compensació i que 
ve amb carhcter finalista ja per un conveni previ entre 1’Admi- 
nistració central i I’AdministraciÓ de la Generalitat. 

Llavors, jo li hauria de dir unes petites paraules -pperqu& 
vull ser molt breu, molt curt- quant a les altes. Pel que fa a les 
ajudes a iloguers -30 milions, hi ha consignats-, sapiga que 
les cambres de la propietat urbana n’hi aporten 30 milions més 
i que els ajuntaments, que són més solidaris i que se senten 
mks conscients d’aquest problema, també n’hi aporten. 

Per tant, d’entrada, els 30 milions del Pressupost, els 30 mil- 
ions de les cambres de la propietat, són 60: a 75.000 pessetes, 
deuen donar per a un miler d’ajudes -en aquests moments 
se’n censaven unes 800, deia vostk, menys unes que no es 
poden donar-; aquesta extrapolació que fa vostk -que arriba 
a quatre mil no SB quantes- no val, perquk amb aquests nhme- 
ros qualsevol partida del Pressupost s’hauria de multiplicar per 
vint. 

Ajudes per a rehabilitacib, ajudes per a actuacions en nuclis 
antics. Em sap greu que no hi hagi I’il-lustre Diputat senyor 
Nadal, alcalde de Girona -de la meva ciutat-, perque ell 
podria jutjar a veure si l’ajuda que s’ha donat; que ha donat el 
Departament per a rehabilitació, es eficaq o no és eficaq. Em 
sembla que el que passa es que no es pot rehabilitar tot CataEu- 
nya a la vegada.. . bé, perb hi ha el Diputat per Girona -alcalde 
de Lleida, és veritat- (rialles), doncs, voste sap molt be l’efich- 
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cia que s’ha notat en la ciutat de Girona grkcies a les ajudes de 
rehabilitació. (Riulies.). Finalment -per no estendre’m mks, 
perque el senyor President em cridaria l’alerta, i amb raó-, 
pel que feia a I’eradicació del barraquisme del barri de la 
Perona voldria dir una cosa, Miri, es van donar 100 milions de 
pessetes en concepte de subvenció, i I’Ajuntament de Rarcelo- 
n i  no ha donat comptes del resultat d’aquesta subvenció. Lla- 
vors, aixo és una dificultat, un obstacle, per avaluar si la 
mesura adoptada ha tingut efcctes positius o no. I la informació 
disponible, la informació quc té el Departament en aquests 
moments, indica que la població afectada pel barraquisme ai 
barri de la Perona es trasllada a altres arees de barraquisme, 
amb ía qual cosa no es resol el problema, sind, que simplement 
es canvia de lloc. En aquest context, no es poden donar més 
subvencions a I’Ajuntament de Barcelona mentre no presenti 
un pla d’eradicacib, se &piga aquests 100 milions de pessetes 
on van a parar, se sipiga si serveixen per eradicar ei barra- 
quisme o no. Perb no 6s una negativa a fer-ho; hi havia d’entra- 
da un impediment d’ordre pressupostari, d’ordre d’una assig- 
nació que Y O S ~ &  volia donar, que e s  finalista, pero és que, a 
més a més, en aquest cas concret, s’han donat 100 milions de 
pessetes que no se sap si s’han aplicat ja o encara s’han d’apli- 
car, Grkies, senyor President; grhcies, senyores i senyors Di- 
putats. 

EI Sr. PRESIDENT: Anem, doncs, a votar les esmenes pre- 
sentades pel senyor Oliart, en nom del seu Grup. Els qui es- 
tiguin a favor d’aqucstes esmenes, que es posin drets. (-7.  Sr. 
Mas6 s’arjCecaperpuríar.1 

El Sr. M A S b  Senyor President, per demanar votació a part 
de l’esmena número 576. 

EI Sr. PIIESIDENT: 575? Sis? (Pausa.) Molt bé. Doncs, 
totes les esmenes menys la 576. 

Els qui hi estiguin a favor, que es posin drets. 
Eis qui hi estiguin en contra? 
Els qui s’abstenen? 
Les esmenes han estat rebutjades per 34 vets a favor, 71 en 

contra i cap abstenci6. 
I, ara, anem a votar la 576. 
Els qui hi estiguin a favor, que es posin drets. 
Els qui hi estiguin en contra? 
Els qui s’abstenen? 
L‘esmena 576 ha estat rebutjada per 40 vots a favor, 67 en 

contra i cap abstenció. I ara, havent acabat aquest Departa- 
ment, suspendrem la sessió per reprendre-la a les quatre de la 
iarda. 

Se susph la sessió. 
(Sbn les dues d~ la tarda i trefze minuts.) 

La sessió ens rq?ri!n a dos quarts de cinc de la farda Presideix el 
M. H.  SI: Presiderit del Parlameuf, acornpanyut de tots d s  mem- 
bres de la Mesa, la qirul6s assisfida per I’Ujkial Mujor, I’Oidor de 
Comptes i els LImats Sr, Vintrd i Sr. de Alfonso. 

EH el moment de reprendre’s la sessió, al banc del Govern seu el 
M. H. Sr. President de la Generalitat, acompanyat deis H, Srs. 
Consellers de Governacib, d ’Economia i Finances, d Ensenyament, 
de Sanitat i Seguretat Social, de Política Territoriai i Obres Públi- 
ques, d2fgricultura, Ramaderia i Pesca, de Treball, úe Justícia, 
d’Imilistriu i Energia, i de ComerC, Consum i Turisme. 

El Sr. PRESIDENT: Es repren la sessió. Anem a encetar ara 
les esmenes corresponents a1 Departament d’Agricultura, Ra- 
maderia i Pesca, i la primera que trobem és la 577, correspo- 
nent al Grup parlamentari del Partit Socialista Unificat de Cata- 
lunya. L‘ll.lustre Diputat senyor RibÓ t6 la paraula. 

EI Sr. RIS0 (de /’esc6 esfant): Senyor President, agruparem 
les esmenes 577, 93, 94, 96, 98, 99, 601,2,4,621,623,626, 
634, 35 ,  41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 653, 697, 707, 712, 753, 
795,807,809,812,818,897,898,99,900~901 i 902. Leshem 
agrupat, senyor President, per retirar-les totes. (Rialles.) 

Gricies, senyor President. 
El Sr, PRESIDENT: Grhcies. Moltes gricies, senyor RibÓ. 

(Remor de veus.) Ara pertoca passar a ¡’esmena 585, del Grup 
Socialista d’aquesta Cambra. Per defensar-la, tinc el gust de 
donar la paraula a I’Mustre senyor Ayguadé. 

El Sr. AYGUADÉ: Des de l’escó mateix, senyor President, 
per anunciar la defensa de les esmenes des de la 67 1 a la 67 8. .  . 

El Sr. PRESTDENT: Perdó, li ho prego, vol tornar-ho a repc- 
tir, que no s’ha..* (Pausa,) de la 585 a la ... sl la 592? És aixo? 

El Sr. AYGUADÉ: Totes les esmenes del Departament &A- 
gricultura, agrupades. Per tant, ens estalviem, fins i tot, de fer 
una numeració. ( R P ~ Q ~  de veus.) Davant I’hora i I’estat del 
debat, jo crec que fisic, fins i tot, de tots els senyors i les senyo- 
res Diputades, i donat que aquest mati hem assistit a la in- 
tel.lectua1 intervenció del senyor Colornines sobre cultura, les 
monhstiques respostes del senyor Escudé i el silenci -agra’it, 
per altra part- del senyor SubirB (remor de veus i riulies), no 
vull amenacar la Cambra ni em vull arriscar a una replica de m- 
ritat cristiana del senyor Miró i Ardbvol. (Rialles.) La defensa 
de les esmenes, com ahir deia, es treuen els diners d’un lloc i 
s’han de posar en un altre. Aixb, que sembla tan senzill, ha 
servit al Grup majoritari de la Cambra per excusar o no acceptar 
necessitats urgents i imprescindibles per a Catalunya. És per 
aixb que, amb les esmenes d’ngricultura, hem tret els diners 
d’una cosa de quk és perfectament possible treure’n, inneces- 
sari, superflu i, en alguns casos --i aqui em sembla que tinc la 
possibilitat de demostrar-ho-, clientelar, perque, si bé durant 
I’anterior legislatura tot un conjunt de Diputats --i en 
I’actual- van fer la pregunta, per saber en quk s’havien gastat 
els diners per a estudis i dicthmens, i la contesta havia estat Ea 
(< callada>>, c( la callada per resposta>>, en el Departament d’A- 
gricultura jo vaig tenir la sort de, potser, izvanqar-me una mica 
més, i I’any 1982 vaig fer una pregunta que si que se’m va con- 
testar, pels estudis i dictimens. 

L’estudi dels estudis i dictimens, i a. qui s’havien encoma- 
nat, demostra clarissimament que sbn, en molts casos, inne- 
cessaris, perquk no s’han fet servir; clientelars, per a qui es van 
donar -donat, exactament, ]’Ús que s’ha fet dels dictamens i 
les persones que els van fer. Per tant, d’on es treuen els diners, 
em sembla que queda extraordiniriament -per la lectura dels 
arguments de les esmenes- explicat. T on van? Van a tres 
grans blocs, A un bloc, de I’explotació familiar pagesa o del 
foment de ¡’empresa familiar pagesa; dos, al Servei d’Extensi6 
Agriria i Capacitacib Agriria, i, tres, als nuclis, als municipis 
rurals. A ¡’empresa familiar pagesa perquk és el model que, en 
aquests moments, a Europa prima, perquk a Catalunya 6s el 
millor model, que tots els Grups parlamentaris s’han omplert 
la boca de dir que defensarien; hi ha una Llei presentada a la 
Cambra pel Consell Executiu que ni esti en el nivell de les di- 
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rectrius i del Reglament en aquests moments ja aprovat a 
Europa, ni significa una ajuda a l’empresa familiar agriria, sinó 
que qualsevol empresa agrhria es podria acollir a aquestes 
ajudes i a aquests diners. Les senyores i els senyors Diputats 
saben, per intervencions anteriors, que algunes persones que 
no són pagesos ni són empresa familiar pagesa han rebut 
ajudes per a empreses familiars pageses del Departament 
d’Agricult ura. 

En segon lloc, el Servei d’Extensi6 Agriria --i aqui no 
m’aallargaré, encara que rn’hauria agradat molt de fer-ho 
perquh significa ei bm$, els ulls de la mateixa Administració ca- 
taIana. ks el Servei que esla a prop dels pagesos, el que els ex- 
plica i els demostra que han d’actualitzar les noves tecniques, 
el que forma els pagesos joves per al dia de demi. 6s el que 
dóna la informació deis credits, de les ajudes. És el que diu 
quines són les millors llavors per a cada zona. 6s el que fa les 
demostracions de maquinaria. Són, a mks a més, el conjunt 
d’homes i dones que estan repartits per I’ampli espectre politic 
de Catalunya i, en molts casos, des de la seva independencia, 
que tenen la credibilitat del pages i que, tradicionalment, de 
tots els Consells Executius --en aquest cas del Consell Execu- 
tiu de la Generalitat de Catalunya en aquests Últims quatre 
anys i de I’actual- sofreixen, a través dels Pressupostos, una 
marginació injustificable en qualsevol cas i absolutament inne- 
cessiria, nosaltres pensem, perqui: significa que aIlb que es voi 
aplicar amb directriu política no arriba al pages. No m’allargaré 
molt mes en aquest tema; em sembla que aixb significaria -i 
ho he explicat en altres ocasions- una reforma de I’Admi- 
nistració agriria, la qual acabés ja per sempre amb els diferents 
compartiments administratius que, en el pages, se superposen, 
no estan coordinats, que fan onerosa I’AdministraciÓ i fan que 
el pa& no rebi cap mena d’informació. 

Hi ha un punt, pero, en el Servei d’ExtensiÓ Agriria, en el 
qual voldria fer 6rnfasi. En aquests moments no hi ha ni una 
sola partida del Departament d’Agricultura que serveixi per a 
la formació dels mateixos funcionaris del Servei d’Extensi6 
AgrBria. i corn que aixb s’ha anat repetint al llarg d’aquests 
últims anys, succeeix que, en molts casos, els mateixos page- 
sos que es formen i estan al dia en pctrcei*Ies molt especialitza- 
des, estan molt pel damunt, en coneixement dels temes, que 
el mateix Servei d’Extensi6 Agriria o de les persones del 
Servei d’Extensib Agriria que estan en una comarca, perque, 
com que han de saber una mica de tot, en realitat, dificilrnent 
poden saber molt d’alguna cosa. Són, per entendre’ns, metges 
de medicina genera1 en agricultura -perdonin el simil. 

I un tercer gran bloc, per ser breu, que és respecte a la millora 
de les infrastructures locals. Quan es parla de benestar social, 
en molts casos s’oblida que el benestar social tambk és necessa- 
ri per a molts i molts de nuclis rurals molt petits, que no és sola- 
ment que hi arribi La sanitat, I’ensenyament, que hi arribin els 
serveis socials, etcktera, sin6 Fins i tot all0 que significa el medi 
fisic on viuen aquells pagesos: aqueíla plaqa que necessita que 
s’hi plantin uns arbres o que s’arregli o aquells camins que arri- 
ben a aquell poble, o les mesures d’agenGarnent mínimes d’a- 
que11 poble, d’aquell nucli, municipal rural, i que en aquests 
moments correspon a la Direcci6 General del Medi Rural en 
collabaraci6 amb aquests ajuntaments, que per si mateixos di- 
ficilrnent tenen mitjans d’aconseguir aquests mitjans, multipli- 
cant els propis per fer digna la vida en aquests municipis. 

Digna, perquk en molts casos jo penso que s’equivoquen les di- 
rectrius del Conself Executiu perquk, en alguns d’aquests 
pobles s’han fet polisportius molt més grans, per exemple, que 
en ciutats capital de província, amb nuclis de població de 
quatre-cents, de cinc-cents habitants i que, practicament, el 
60% del seu Pressupost municipal després s’ha de gastar per al 
manteniment d’aquell polisportiu. I, desprbs, resulta que IIQ 

poden fer cuses perquk els falta Pressupost. 
Mol tes gricies, senyores i senyors Diputats; moltes gracies, 

senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Per a un torn en contra, té la paraula 

I’Ildustre Diputat senyor Grau. Senyor Grau, 
El Sr. GRAU (de /’escó estant): Si, des de l’esc6, senyor Presi- 

dent. Senyores i senyors Diputats, respecte als estudis, 6s con- 
egut que en el nostre pais té més bona premsa destinar diners a 
projectes que destinar diners a estudis. Jo m’he trobat amb 
alguns tkcnics amics meus que tornaven d’Estats Units, que es- 
taven sorpresos per aquesta mentalitat, perquk és dificil, 
moltes vegades, fer projectes correctes si prkviament no s’han 
fet els estudis necessaris, i moltes vegades s’han fet projectes 
totalment innecessaris, i els projectes són molt més cars que 
els estudis, per no fer els estudis corresponents. Perb, en 
aquest cas, I’esmena del Grup Socialista naix d’un problema 
d’interpretació. hs a dir, en I’article 25 del Servei 02 del Depar- 
tament d’AgricuItura hi ha dues partides, la 251 .O1 i la 25 1.02, 
que no van destinades a estudis, com s’ha interpretat potser 
per un problema de la informatitzacib del Departament, sin6 
que van destinades al funcionament de setze centres de capaci- 
tació i escoles de formació professional agrhria, i a finanqar el 
Pla d’Experimentaci6 Agraria que duu a terme el Servei d’Ex- 
tensió Agriria, a través de la xarxa de camps d’experimentació 
i de camps de control. 

6s a dir, que aquest argument en contra dels estudis es basa 
en una mala interpretacib que ja varn tenir ocasib d’exposar en 
el debat del Pressupost en Comissió, Respecte a destinar fons a 
les empreses familiars agriries, aquest és un terna que ja ha 
sortit en el debat de l’esmena a la totalitat de la secció d’Agri- 
cultura. De tota manera, les esmenes del Grup Socialista pro- 
posen una disminució de 30 milions en el capitol 11, que signifi- 
quen, per exemple, entre altres coses, una rebaixa del 70% en 
les despeses de comunicacions del Departament d’Agricul tura. 
Aquestes despeses de comunicacions són les despeses de tele- 
fon, que comuniquen els serveis centrals amb les seccions ter- 
ritorials. És a dir, esmenes d’aquest tipus, el que farien seria 
deixar incomunicat el Departament. D’altra banda, bemor de 
veus) ... Tot arribari, algun dia. D’altra banda, la partida que va 
destinada a subvencionar la modernització de les empreses fa- 
miliars agriries no pot ser molt més gran, perquk la Llei de Mo- 
dernitzacib de 1’Empresa Familiar Agraria encara no esta apro- 
vada, ha de tenir un hrhmit, s’ha de fer la reglamentació conse- 
güent per poder presentar els plans que permetin fer les sub- 
vencions, s’han de tramitar les subvencions i, previsiblemen t, 
la repercussió sobre el Pressupost de l’aprovació d’aquesta Llei 
serh en el Pressupost del 1986, i no, enkara, d’una manera im- 
portant, en el Pressupost dei 1985. 

Per& corn ja es va explicar en el debat a la totalitat, a travks 
d’altres programes i partides en el Pressupost, van destinades a 
les empreses familiars agriries, a través dels capítols IV, VI i 
VIT, uns 750 milions de pessetes; s’ha de contemplar el conjunt 
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del Pressupost, i no només una petita part, 
Respecte a les inversions que el Departament hauria de fer 

en els nuclis rurals, en el benestar rural, a mi em sorpren una 
mica que s’utilitzi aquest argument perque, precisament, la 
major part dels recursos del Departament van destinats al ben- 
estar rural. hs a dir, és la Direccio General del Medi Rural la 
que fa Fes inversions més importants del Departament d’Agri- 
cultura, comja vam exposar en el debat a la totalitat, 

Per tant, no tan sols en aquest cas, per on es fan les baixes, 
sinó també per on es fan les altes, ens oposarem a aquest con- 
junt d’esmenes, 

Moltes gricies, senyor President; mol tes grkies, senyores i 
senyors Diputats. 

El Sr. PRESIDENT: Bé, passem, doncs, a la votació d’aquest 
conjunt d’esmenes defensades pel senyor Ayguadk. 

Els qui estiguin a favor d’elles, que facin el favor de posar-se 
de peu dret. 

Els qui hi estiguin en contra? 
Els qui s’abstenen? 
Les esmenes han estat rebutjades per 37 vots a favor, 72 en 

contra i cap abstencib. 
Ens toca ara d’ocupar-nos de I’esmena 61 1, del Grup parla- 

mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Per defensar-la, 
1’11-lustre Diputat senyor Victor Torres. 

El Sr. TORRES: Senyor President, senyores i senyors Dipu- 
tats, m’excuso de no poder agrupar esmenes perque, en aquest 
nivell, Esquerra Republicana de Catalunya només en té una a 
aquest Departament. Les altres esmenes que havíem presentat 
van tenir la sort de poder ser retirades en la Comissió, després 
d’haver obtingut uns nivells d’informació que virem conside- 
rar satisfactoris i, Bdhuc, alguna d’elles fou aprovada i ha estat 
incorporada als Pressupostos. 

L‘esmena que hem mantingut, I’esmena 611, 6s una 
esmena petita i modesta quant a la seva importincia crematisti- 
ca, podríem dir-ne. Es tracta d’un milió de pessetes, pero li 
donem una certa irnporthncia, una certa substantivitat en ei 
sentit que es tracta d’un concepte c( demostracions de maqui& 
ria)). Una de les línies mestres d’aquest Pressupost ha estat 
-ho ha dit el senyor Conseller, ho han dit diversos oradors-, 
és la modernització i l’augment de tecnologia de tots aquells 
Departaments que, per la seva mateixa estructura, estan en 
una posició de possible productivitat, f un d’ells 6s Agricultura. 

Aleshores, qui diu modernització, qui diu tecnologia, diu 
maquiniria, i ,  qui diu agricultura modernitzada vol dir de- 
mostracions de maquiniria, equiparació als nivells de disseny 
europeu, vol dir ajuda a aquesta ruralia catalana que esta fent 
uns esforgos extraordinaris per tal de no perdre peu en relació 
amb les altres agricutures de la Comunitat Europea, a la qual 
un dia o un altre ens haurem d’integrar. 

És per aixb que nosaltres, amb tota modestia per6 amb tota 
la gran intencib, hem pensat que un milió de pessetes que 
estava destinat a aquestes demostracions de maquinaria era 
una xifra certament respectable, perb al nostre judici molt in- 
significant i molt limitada a causa que aixb donaria peu, possi- 
blement, a fer una demostraci6 de maquinaria en un any, cosa 
que, per al nostre territori --tenint en compte la gran extensib 
dels territoris rurals- seria molt insuficient, 16s per aquesta 
raó que ens hem permks la presentacib d’aquesta esmena, amb 
la in tencib de doblar aquest Pressupost inicial, de consagrar- hi, 

almenys, 2 milions, la qual cosa permetria de fer dues de- 
mostracions de maquinaria i que donaria als nostres pagesos de 
Girona, de Tarragona, de Lleida, del Barcelones, del Maresme, 
etcetera, la possibilitat de prendre contacte amb els avenqas de 
la tecnologia europea. 1 aixb ho hem tret d’un mateix capitol, 
gairebé diria d’un mateix concepte, i tenim la sensació de no 
haver mutilat, de no haver perjudicat aquesta partida, i ,  per 
tant, creiem que ks una esmena assumible, una esmena mo- 
desta, repeteixo, per la seva irnporthncia numkrica, per la seva 
xifra, perb important i trancendent, diria jo, per la seva inten- 
ció, per la seva motivació i per les seves esperances. 

Moltes gracies. 
El Sr. PRESIDENT: Per a un torn en contra? 
EI Sr. GRAU: Des de I’escó, senyor President, per dir que, 

atks que la modernització de i’aagricultura és tambk un dels ob- 
jectius del voler de la Generalitat, votarem a favor d’aquesta 
esmena. 

Moltes grhcies. (Remor de veus.) 
El Sr. PRESIDENT: Bk, aleshores, doncs, convé posar a, vo- 

Els qui estiguin a favor d’aquesta esmena, que es posin drets. 
Els qui hi estiguin en contra? 
Els qui s’abstenen? 
L‘esrnena ha estat aprovada per 72 vots a favar, cap en 

contra i 36 abstencions. 
Passem ara ja al Departament de Treball, i la primera 

esmena amb qu& ens trobem és la 658, del Grup parlamentari 
del Partit Socialista Unificat de Catalunya. Per defensar-la, 
dono la paraula a 1’ll.iustre Diputat senyor RibÓ. 

EI Sr. RIR6: Senyor President agruparem la 658, 663, 670, 
672,673,683,34,687+.., perdó, també la 674, que va abans. 

El Sr. PRESIDENT: 74? 
EI Sr. RIBÓ: Sí. 
El Sr. PRESIDENT: Endavant, 
El Sr. RIBÓ: La 705, 706 i 716. J les defensarem, en aquest 

El Sr. PRESIDENT: Molt bé, grkies. 
EI Sr. RlBb: Són esmenes, unes, adreGades a complir el 

mandat de la Llei de Cooperació i a complir tambk, i a satisfer, 
les peticions que ens fan, corn a Grup parlamentari d’aquesta 
Cambra, els membres del Consell Superior de la Cooperació i 
suposo que deuen fer-les també al Govern. Jo no sk si el 
Govern considera que el Consell Superior de la Cooperació és 
un tema de modernitat, perb és un xic escandalós -ja ho vam 
dir al seu dia i no insistirem en arguments- que un brgan corn 
el Consell Superior de la Cooperació s’hagi d’adrecar als Grups 
parlamentaris per demanar col4aboraciÓ ja que el Govern, que 
es qui l’ha d’impuisar i ha de vetllar pel compliment de les 
lleis, no li dúna aquesta col+íaboraciÓ. 

Altres esmenes van adrqades a millorar instruments propis 
de relacions laborals i de les vessants de formació i lleure, com 
sbn les residkncies, o de participació dels protagonistes socials, 
de les parts socials, en aquest cas els sindicats, en els organs 
d’elaboracih, assessorament i concertació, com k s  el cas del 
Consell de Treball. 

I, per Últim, hi ha una esmena adrqada a la política, que nos- 
altres trobem a faltar en aquest Consell Executiu, d’economia 
social, en concret en aquestes esplhdides iniciatives que s’es- 
tan donant a Catalunya de societats anonirnes laborals, que 

tac% aquesta esmena presen tada pel senyor Torres. 

cas, senyor President. 
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vostks saben perfectament que es tracta de treballadors que 
davant de la fallida de I’ernpresari han agafat la responsabilitat 
també empresarial i han tirat endavant amb dificultats més que 
di fici 1s. 

Per tots aquests motius, i agrupant aquestes esmenes, les 
posem a la consideració i votació de la Cambra. 

Gracies, senyor President. 
EI Sr. PRESIDENT: Per a un torn en contra? (L7. Sr. Ribhd 

demamper purlar.) Ah, perdó. 
El Sr. RIRÓ: Perdó, senyor President. Hi ha una darrera 

esmena, la 716, que havíem dit que agrupivern, a efectes de 
no cansar 1st Cambra, i que, malgrat qlue és d’una gran entitat, 
é,s el lloc concret on nosaltres plantegem el problema del Fons 
d’Ocupació, desitjaríem poder-la defensar en I’apartat de deute 
de I’article 8, on hi ha una partida específica per a aquestes 
esmenes. 

El Sr. PRESIDENT: Per tant, aquesta queda pendent. 
EI Sr. RI& Sí, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: EI senyor Dipuiat tindrh la bondat de 

EI Sr. RIBÓ: Sí, senyor President. 
El Sr. PRFSIDENT: Per a un torn en contra? 
EI Sr. SESMILO: Si, senyor President, des de l’escb, Aquest 

conjunt d’esmenes que presenta el Grup del PSUC estan enca- 
minades a dotar de majors quantitats alguns conceptes corn, 
per exemple, I’lnstitut de Promoció i Formaci6 Cooperativa, 
que encara no estB constituit; vull dir, doncs, que darrerament 
ens hem assabentat que el Consell Executiu ja ha aprovat I’A- 
vantprojecte de Llei de creació d’aquest Institut, arribarA a la 
Cambra i amb una esmena posterior del Grup Socialista 
podrem demostrar la nostra voluntat de dotar aquest organis- 
me de la corresponent subvencib o quantitat. 

No m’estendré en altres consideracions respecte a altres es- 
menes perque crec que en el debat de la totalitat ja van ser es- 
mentades i, a més a més, cansaríem la Cambra, que, com s’ha 
dit, I’afany de reagrupar esmenes potser tambk fa més dificil el 
torn en contra, perquk obliga a I’exercici d’anar buscant 
papers, pero jo crec que, realment, el senyor RibÓ es considera- 
rB contestat, sobretot després del debat, diguem-ne, a la 
total i tat. 

El que sí que voldria dir Bs que d’una de les esmenes concre- 
tes, que és la 658, en que  es tracta de dolar de major quantitat 
per a estudis i dicthmens el Consell de Treball, escoltades les 
argumentacions que en Comissió ens va fer el Grup Socialista 
-i que no vam sentir del Grup comunista, perb que ara hem 
sentit- i sensibles a aquesta qüestió, nosaltres hem proposat 
--i crec que els altres Grups han acceptat- una transaccional 
que, junt aquesta esmena amb la que presentaven els sociaiis- 
tes, m’és grat de presentar a Fa Mesa. 

recordar- nos- ho ‘? 

El Sr. PRESIDENT: Bé, donarem lectura a aquest,.. 
El Sr. SESMILLI: Perdb, si el senyor President m’ho 

permet, per dir que, a part d’aquesta transaccionai, de les altres 
votariem en contra. Per anunciar el nostre vot en contra. 

MoItes grkcies. 
El Sr. PRESIDENT: B6, el senyor Secretari Hegira el text de 

la transaccional. 
La Sra. SECRETARIA TERCERA: Esmena transaccional 

que es proposa a la número 763, del Grup Socialista: 
<<Augmentar la partida de la Secci6 11, Servei 02, capítol 11, ar- 

ticle 25, Concepte 251.02; denominació: {(Estudis i dictamens 
emesos pel Consell de Treball M; quantitat: 2 milions de pesse- 
tes, Aquest augment es finanqari de ia reducció de la partida de 
la Secció 11, Servei 02, capitol 11, article 25, Concepte 251.01; 
Denominació: <<Infrastructura>>, quantitat: 2 milions de pesse- 
tes. Signat: Grup parlamentari Socialista, Grup parlamentari 
Popular7 Grup parlamentari de Convergencia i Unió, Grup par- 
lamentari del Partit Socialista Unificat i Grup parlarnen tari 
#Esquerra Republicana. N 

EI Sr. PRESIDENT: Bé, aleshores, anem a fer la votació de 
totes aquelles esmenes menys aqucsta. El senyor Garcia vol 
dir alguna cosa? Bk, anem a fer la votació de totes aquestes es- 
menes menys la que ha estat objecte de transacció. Suposo que 
és aquest el plantejament, no? Be, aleshores totes menys la 
673. 

Els qui hi estiguin a favor, que facin el favor d’aixecar-se. 
Els qui hi estiguin en contra? 
Els qui s’abstenen? 
Les esmenes, a excepció de la 673, que ha estat transacciona- 

da, han estat refusades per 35 vots a favor, 65 en contra i 5 
abstencions. 

La primera esmena que trobem no defensada encara és la 
671, del Grup Socialista. Per defensar-la, dÓno la. paraula a 
I’IElustre Diputat senyor Garcia. 

El Sr. GARCiA I SÁEZ: Senyor President, aquesta esmena, 
precisament, l’hem de retirar perque acceptem la transacció 
proposada. 

El Sr. PRESIDENT: D’acord. 
EI Sr. GARCiA I SÁEZ: RB, d’acord, farem una lectura de 

totes les esmenes que defensem al Departament de Treball 
Serien les esmenes, per la numeració del Butlletí, 675, 677, 78 
-la 681, la fari el meu company de Grup parlamentari Joan 
Codina-, 689, 690, 691 --la 694, la retirem, senyor 
President-, 695,96,701, 13, 14, 15,17, IS, 19,20,21 ... 

El Sr. PRESIDENT: Un moment, un moment ... 
EI Sr. GARCÍA I SÁEZ: .,.22, 23, 24, 25, 26, I la 727, 

senyor President, que fa referkncia a la transferimcia als ens 
locals per al programa de foment de l’ocupació per un import 
de 9.000 milions de pessetes, la considerem decaiguda donada 
la votacib que vam fer al text articulat referent a la Llei. 

El Sr. PRESIDENT: La 727? 
El Sr. GARCÍA I SÁEZ Si, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Bé, i’iklustre Diputat tti la paraula, 

doncs. 
El Sr. GARCÍA T SÁEZ: Grhcies, senyor President. Bé, se- 

nyores ¡ senyors Diputats, V O S ~ ~ S  podran observar que he 
passat a defensar un conjunt important d’esmenes referents al 
Departament de Treball, esmenes de qul: el meu company de 
Grup parlamentari, Xavier Guitart, en el torn d’esmena a la to- 
talitat de devdució al Departament de Treball va explicar la fi- 
losofia general del nostre Grup parlamentari, en relacib amb 
els continguts de discrepincia, de diferencia, de divergencia 
que ens separa de la politica actual del Departament de Treball, 

Passo, dones, de la manera més sin’tbtica que pugui, sense 
perdre, d’altra banda, l’interks que per a aquest Diputat, espe- 
cialment, i per als companys del meu Grup parlarnentari té 
aquest Departament ... sense perdre -deia- els elements més 
importants de contingut de diferbncia. Voldria fer-ho explicant 
quins són els elements fonamentals de discrephcia, amb tota 
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ia cortesia, pero, també, amb tota la realitat, situant el proble- 
ma del Departament i la seva política allB on creiem que s’ha 
de situar. 

Senyor Conseller, vmte té un Departament amb competen- 
cies extraordinariament limitades. Vast6 ho sap. fis un Depar- 
tameni, el dc Treball, amb unes competkncies d’execució de la 
legislacib laboral, pero que malgrat aquestes limitacions, im- 
portants limitacions, 6s un Departament que pot desenvolupar 
una extraordinaria labor a Catalunya per fer possible que dos 
sectors enfrontats, amb confrontacib permanent a la societat 
-les forces socials organitzades, els treballadors, les centrals 
sindicals i els empresaris- puguin conviure de manera derno- 
crhtica, organitzada, en aquesta societat. Aquesta 6s una im- 
portant responsabi I i tat del seu Departament, la responsabilitat 
de fer possible quc Ics relacions laborals, en un sistema demo- 
critic com el de la nostra societat actual, es puguin desenvolu- 
par per vies de diileg, per vies de pacte, pcr vies de confronta- 
ció d’interessos legítims, pero per vies amb sortides positives. 
Vostk té els instruments per fer-ho; vostl: hauria de tenir, 
també, la voluntat política cle fer-ho. Tenim ... segurament 
molts de les senyores i senyors Diputats potser no coneixen- 
la terminologia -pero si les funcions, segurament- d’impor- 
tants instruments ai seu ahast: hi ha --’ha repetit des d’a- 
questa tribuna- l’tnstitut de Mediació, Arbitratge i Concilia- 
ció -o la versi6 catalana, el Centre de Mediació, Arbitratge i 
Conciliació. Vostes es podran pregunlar, qui: és aixb? Aixb és 
un instrumení bastant irnporiant de les relacions laborals. A 
l’lnstitut o ai Centre de Mediació, Arbitratge i Conciliació es 
va -les parts socials, els treballadors i els empresaris hi acu- 
deixen obligatbriament, perque aixi ho prescriu el Decret- a 
intentar resoldre pacíficament les seves controversies. Serveix, 
doncs, quan es produeix un conflicte d’interessos o un conflic- 
te jurídic, serveix per, abans d’acudir a la Magistratura de Tre- 
ball, brgan judicial, passar a un instrument, a un organisme de 
l’administraci6 per intentar conciliar, pactar, solucionar les 
scves diferencies. 

Tenen aquesta important missió reconeguda en tots els 
paisos on hi ha democricia sindical, on hi ha llibertat sindical, 
la possibilitat d’acudir rl pactar la seva discrephnch; és a dir, 
tenen una fiinció de mediació,’ d’arbitratge f de conciliació. JO 
li vaig dir a vostk en una sessió informativa, en nom del meu 
Grup parlamentari: (<Pensi, senyor Conseller, ia importincia 
que te aquest organisme. Jo li vaig dir, tarnbk, que durant el 
molt de temps que esth traspassat aquest organisme ni es fan ar- 
bitratges, ni es fan conciliacions, ni es fan mediacions. Vostk 
ho sap. I, a mes, li diré més: hi ha tai confusi6 en la seva admi- 
nistració laboral que fa mediacib el Departament, el seu Depar- 
tament fa mediació, el seu Director General de Relacions La- 
borals o el seu Cap de Secció a Barcelona, Lleida, Girona, Tac- 
rilgona, fil mediació, quan aquesta fumi6 l i  correspon priorith- 
riament a I’AdrninistraciÓ laboral. No dic que no pugui fer-la, 
dic que hi ha una gran confusió. I aixb ks greu. Avui els tre- 
balladors i els empresaris no saben on han d’acudir; vostks no 
han fet un minim programa d’informacib, aixb que en altres 
Departaments estan sovint fent informació del que fan; diuen 
que hi ha unes oficines de benestar social que fan informació, 
eh?, vostks ho diuen, i fan informació als seus administrats per 
dir (<aixo funciona aixi, aquí i a l l h ~ ;  doncs, bé, vostks en 
aquest camp no fan informació. 

Nosaltres plantegem que aquest important Institut realment 
compleixi les seves funcions de mediació, arbitratge i concilia- 
ció, 6s a dir, que all0 per que esth fet es compleixi. 1 li diré més: 
dificilment, avui, tal corn estan organitzades les relacions labo- 
rals, amb els conflictes que tenim, amb el territori que tenim, 
malgrat ser Catalunya un país petit, dificilrnenl es pot fer medi- 
ació s¡ cada vegada no s’introdueixen eis elements de correcció 
d’una política de centralització administrativa, perque aquests 
serveis --n’hi ha a Manresa, n’hi ha a quatre provhcies- no 
es fan amb cnrBcter descentralitzat. 

Nosaltres l i  hem presentat una esmena per fer possible, a 
través del Consell de Treball, dels mecanismes de consulta que 
vosik té muntats en la seva administrxió, Ter possible que les 
forces socials -centrals sindicals i patronal- siguin els auten- 
tics protagonistes de les relacions laborals; muntar mecanismes 
d’autocomposicib de conflictes -jo no, no estern inventant 
res d’extraordinari: doctrina tradicional, en aquest cas, de 1’0r- 
ganització Internacional de Treball, que fa, que fomenta, que 
diu als estats membres d’aquesta organització que cal anar amb 
mecanismes d’autocompmició de conflictes, que les parts 
poden posar-se d’acord per solucionar les seves con trovkrsies. 
Vostk no solament no ha fet un programa de descentralitzacih 
d’aquest important Insti tu t m e u  de Catalunya comarcal i tzan t , 
si cal, aquesta important funció-, sinó que, d’altra banda, 
tampoc estan fent un programa, estan potenciani ei protagonis- 
me de les centrals sindicals, de les patronals en la solució dels 
seus conflictes. 

Un altre terna de la nostra esmena, de les noslres esmenes: 
e1 terna de la millora de les condicions de treball que vull lligar- 
10, també, amb un tema important per nosaltres, que 6s el 
terna, o I’aspecte, o la política, que fa referencia a la prevenció 
d’accidents i de riscs professionals. 

Sovint surten noticies en eis mitjans de comunicacib, esta- 
dístiques, dient (( tants milers d’accidents laborals r7. l’any H. En 
les nostres empreses, en les empreses de Catalunya, es pro- 
dueixen problemes de riscs professionals; no vull parlar, 
doncs, d’exemples tan sagnants com I’asbestosis, que esta pro- 
vocant una important quantitat de morts en les nostres in- 
dústries; perb, en fi... <<accidents laborals>>. 

Quin programa, a través dels seus gabinets de seguretat i 
higiene en el treball, té plantejat ei seu Departament per fer 
possible la correcci6, la prevenció d’aquest problema. Jo he 
buscat també en el Departament de Sanitat per si un cas s’havia 
<<colat )) en aquest Departament la possibilitat de fer un progra- 
ma de salut laboral; dic: <<A veure si ei Departament de Sanitat 
ho fa per casualitat n. Allh no hi és; en el Departament de Tre- 
ball, tampoc. QuB farem, quk pensen fer per corregir, per fer 
possible, per prevenir aquesta authtica desgrrlcia que compor- 
ta els accidents a les indústries, la mort de treballadors, de 
ciutadans, COM a conseqüencia de males condicions d’higiene 
o d’inseguretat en el treball? No hem trobat tampoc en el seu 
Departament una politica dirigida a aquest important sector. 

També hem presentat altres esmenes que fan referencia a un 
tema puntual, per6 no més poc important, que és quina és I’ori- 
entació del seu Departament 4 aquesta sí que és una certa 
constant- en relació amb el foment de les societats anbnimes 
laborals i les cooperatives? Nosaltres hem fet una esmena, con- 
cretament 1st 675, en qui: destinem 91 milions de pessetes a fo- 
mentar aquesta realitat. No es tracta de discutir si estem cl’a- 
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cord o en desacord amb aquestes noves figures en el món jurí- 
dic: societats anlrnimes laborals; conseqühcia de la crisi eco- 
nomica, es produeix una sortida que bs que els treballadors es 
queden amb unes accions majorithries d’una societat, abans so- 
cietat en mans d’uns accionistes, que no eren els treballadors, 
Doncs, bé, 6s una realitat: hi ha més de 300 societats anbnimes 
laborals arreu de Catalunya, hi ha una federació d’associacions 
d’anonirnes laborals, i hem vist, busquem en el programa a 
veure si és que el Departament de Treball té en compte aquesta 
realitat, si pensa fomentar-la, si pensa donar-li suport; hem 
buscat, no hem sabut trobar aquesta intenció del Departament. 
Nosal tres creiem que aquesta realitat, independentment de la 
seva filosofia, de si estem d’acord o en desacord amb l’existen- 
cia d’elles, no es pot desconeixer en una situació de crisi i s’ha 
de potenciar, s’han de donar mecanismes de subvenci6, de 
suport, de sortida. 

Hi ha altres emenes que fan referknccia al paper dei Consell 
de Treball dintre del Departament. En altres moments, en l’an- 
terior legislatura, des d’aquesta mateixa tribuna, també vaig 
tenir la satisfaccib de parlar-los de la importincia del Consell 
de Treball per normalitzar les relacions laborals entre empresa- 
ris, treballadors i la mateixa administració. Vostks han tingut 
I’oportunital de comptar amb el primer organisme dbaquestes 
característiques, tripartit, que es va crear en ]’Espanya demo- 
crhtica, el primer. El Consell de Treball va ser creat immediata- 
ment després de la constitucib de la Generalitat provisional. 
Recollim una experiencia histbrica important, i es un organis- 
me tan important que ara pot comptar amb l’assessorarnent el 
mateix Parlament o el mateix President de la Generalitat. S’ha 
situat en una orbita estrictament departamental -que no ho 
critico, simplement dic que s’estB situant en una lbgica absolu- 
tament minvada de capacitats, de potencialitats molt impor- 
tants. Vostes I’han tingut parat -no el Conseller de Treball, 
sin6 el seu antecessor- durant molt temps, ara comenqa a 
tornar a funcionar. Per que no el dotem de contingut? Per qub 
no li donem una subvenció concedint una esmena transacdo- 
nal, j a  que estem molt satisfets, que permetrit que aquest orga- 
nisme pugui funcionar una mica millor? Perb, en tot cas, és un 
tema de preocupació la situació en quk s’ha trobat el Conseller 
de Treball de manca d’actuació, de potenciació que ha tingut. 

Per Últim, i no cansar-10s més, vull defensar breument una 
esmena, un conjunt d’esmenes que és de supressib. Nosaltres 
-ja ho va dir el meu company, Xavier Guitart; ho va defensar 
magnificament des d’aquesta tribuna el Secretari General de la 
UGT i company de Grup parlamentari, Justo Domínguez-, 
nosaltres creiem que pet que fa seferencia al fons d’ocupació, 
pel que fa referkncia concretament a la politica d’ocupació, no 
s’ha de situar només en el Consell de Treball. EI que vull de- 
fensar, vull explicar, és que vostes han posat una partida de 
2.300 milions de pessetes d’inversió al Departament de Tre- 
ball, que fa referkncia a inversions d’altres departaments 
--Justicia, Indústria ... altres Departaments, Politica 
Territorial-; l’han situat al Departament de Treball. 

Que quedi clar que igual que han fet aixo, de posar 2.300 mil- 
ions de pessetes, podien haver-hi posat 5 1.000 milions de pes- 
setes, que són la política d‘inversib de tot el Consell Executiu, 
i que no s’entén -sí que s’entén, per6 no es justifica. En tot 
cas, I’única justificaci6 que te posar 2.300 milions de pessetes 
d’inversib d’altres Departaments a la Direccib General d’Ocu- 

pació es per poder pujar a aquesta tribuna el Molt Honorable 
Conseller d’Ecoriomia i Finances de la Generalitat i dir: 
<<Tenim 5.000 milions de pessetes.)). No, no, 5,000, no: en 
tenen 51.000, 51.000 milions. Tot el Pressupost d’inversib i 
transferkncies de capital del Consell Executiu de la Generalitat 
de Catalunya. 

Nosaltres considerem que aquestes inversions són una pan- 
talla, s6n una cortina de fum al seu Departament, senyor Con- 
seller. Permeti’m que li  digui que I’estan enganyant; el seu De- 
partament, per molt que tingui aixo, podrA tutelar, perb la in- 
versi6 la fara el Departament de Justicia, no la far8 voste. 
Vostk té 2.700 milions de pessetes, no 5.000, per invertir. 

Per aixb nosaltres considerem que cal dir les coses com sbn, 
no cal fer cap mena de disfressa i dir: no, no, aixb s6n inversi- 
ons del Departament de Justícia, d’Ensenyarnent, de Política 
Territorial %.., d’on calgui, i passar-les al l i .  

Amb aixa, senyor President, dono per defensades totes les 
esmenes. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grkies. Per a un torn en 
contra? (pausa.) EI senyor Sesmila 

El Sr, SESMILO: Molt Honorable President, Ilhstres colk- 
gues, a mi, sincerament, se’m fa dificil fer un torn en contra de 
tot el conjunt d’esmenes que ha tingut l’amabiiitat d’agrupar el 
senyor Garcia, a les quals intentaré donar, doncs, la correspo- 
nent resposta. Pero si alguna qüestió em deixo -o me 
n’oblido-, en fi, li pregaré que no s’ho prengui com una des- 
cortesia, pero és que he anat seguint, seguint, i, en fi, les seves 
paraules anaven més rapides fins i tot que anar-ho buscant en 
el Butkti; per tant, cregui’m que tindria interks a contestar-li 
en tot, perb he pres nota del que m’ha semblat, doncs, que era 
més interessant, almenys sota el meu criteri. 

Ha fet una primera part de la seva intervenció insistint molt 
sobre les esmenes que pretenen dotar d’un programa de des- 
centralització el CEMAC. El CEMAC realment no estB des- 
centralitzat corn voldriem nosaltres ni carn voldrien vostks, 
evidentment, pero tampoc, diguem-ne, hi ha un sol centre a 
Catalunya. Perlr, és clar, he de recórrer, és la seva esmena 
-números 695 i 696-, a d’on volen treure vostks aquestes 
partides. 

L‘ma parla de mobiliari, equip d’oficina, material inventari- 
able, i em sembla que en la meva rkplica a I’esmena de la tatali- 
tat vaig intentar explicar que, en e1 cas concret del Departa- 
ment de Treball, aquestes partides s’havien redu’it un SOo/o, 
precisament com a mostra de voluntat de conteniment de la 
despesa; més ja és impossible. Per tant, si hagués quedat 
alguna resta hi hauríem pogut accedir, amb l’esperit que hem 
intentat portar de trnnsaccionar o d’acceptar el possible, perb 
és, realment, totalment impossible. 

Hi ha una altra esmena, la 675 -si m’ho permeten, la busca- 
ré, que, repeteixo, se’m fa dificil, i ho lamento ... Ah, sí, que 
parla, que diu que nosaltres ens hem oblidat de les societats an- 
bnimes laborals. 

Bé, jo no sé si esth prou explicat en els programes del Depar- 
tament, potser no, perb per aixb jo em brindo a explicar-ho 
perquk, a la millor, podria ser un motiu de retirar aquesta es- 
mena. A la Secció 11 -04, capitol IV, 461.01, hi ha una quantitat 
de 90 milions de pessetes, corn veu vostk molt similar als 
91.225.OOO que vostes proposen; i aixb estA dedicat a subvenci- 
ons a empreses industrials i financeres, que precisament una 



esmena del PSUC intentava passar-ho al Fons d’Ajut al Coope- 
rativisme, i que nosaltres, doncs, hem rebutjat, perquk ente- 
nem que aquest concepte engloba les cooperatives, les socie- 
tats monimes laborals i ,  fins i iot, alguna petita empresa que a 
vcgades, amb una petita subvenció de dos o tres milions de 
pessetes, aconsegueix salvar alguns llocs de treballs, i lloc de 
treball que se salva, crec que val la pena fer-hi un petit esforq. 
Fer tant, diguem-ne, el que voste volia esti recollit. 

Hem parlat tambb dei Consell de Treball. En fi ,  vostk gaire- 
bé ja m’ha fet la defensa; hem transaccionat, doncs, el que 
hem pogut. Pensi V Q S ~ &  que a travks d’aquesta transaccib del 
Consell de Treball al Consell Superior de la Cooperació ... que 
precisament en el Projecte de Pressupost enviat al Parlament 
vain coincidir amb vostks que hi havia algunes petites mancan- 
ces, i precisament comentant-ho amb el  nostre portaveu, el 
senyor SubirB, ens hem escarrassat a veure si podíem salvwr 
aquest potser involuntari oblit, pero que realment, doncs, j a  
les partides que queden per a estudis i dictimens del tnateix 
Departament ja és una quantitat ridícula: queden 7 milions de 
pessetes de les que vmn traspassar al Consell Superior de la Co- 
operació ja. en Comissió i de les que ara hem transaccionat. No 
podem tocar res mes de tat aixb. 

El meu torn en contra, l’acabaré dient quc, en principi, n’hi 
havia un que també seria a favor; es a dir, nosaltres votarem fa- 
vorablement a la seva esmena 715, que, en fi, en realitat Bs 
sirnbblica, que tampoc en vull fer un gran esment, perquk en 
realitat es tracta d’acceptar 500 pessetes (rialles) i, per tant, en 
li, cal posar la situació al seu estat ... -moit agrciit- hides),  
per& realment, del que es tracta és que realment, corn ja hem 
dit, que precisament esti a punt d’entrar en aquest Parlament 
I’Avantprojecte de Llei de Credció de l’tnstitut per a la Forma- 
ció i Promocib Cooperativa, doncs, grhcies a aquesta esmena 
socialista tindrem I’oportunitat d’obrir aquesta partida, que ja  
s’ompliri amb els mecmismes que preveu el mateix Projecte 
de Llei. 

i llavors, doncs, acabar amb el tema que ell ha plantejat del 
Fons d’OcupaciÓ i del programa del Govern de la Generalitat 
sobre el Fons d’OcupaciÓ. En fi, si els mitjans de comunicació 
recullen que els socialistes opinen que estern dedicant 51.000 
milions de pessetes per fornent‘ar I’ocupació: estupend, ens 
han fet un gran favor. Perque nosaltres, realment, creiem que 
estem invertint aixb: els 51.000 milions de pessetes. El que 
passa -ja s’ha explicat i s’ha dit- és que aquests 2.300 milions 
de pessetes adscrits al Departainetli cle Treball es perque amb 
aquestes inversions s’introdueix una prioritat política, que és 
la de posar sota la coordinacio del Departament, en els plecs de 
condicions de les contractacions, aquelles condicions que facin 
més favorable la contractació dc personal en atur, especialment 
la no subsidiada. 

Per tant, a més a més, sobre aquest aspecte, na fem res més 
que seguir la filosofia socialista, o de les parts que han pactat 
]’AES, que és de dedicar tots els fons de lluita contra l’atur a in- 
versions, Llegeixi vostk l’articlc 7 de I’AES i veurh que la YO- 
luntal de les parts socials a nivell estatal i del Govern socialista 
6s dedicar-se a aixb. Nosaltres hauríem pogut fer el que altres 
vegades hem fet, crear o estudiar nous programes: un dia jo 
vaig parlar aquí de la imaginacib, de la innovacib, que no re- 
nunciem a fer-ho quan sigui oportú, perb en aquest cas concret 
hem preferit fer una politica, diguem-ne, no divergent; 6s a 

> 

dir, sumar esforGos al que és la política general de 1’Estat i . . . ,  és 
ciar, efectivament, fem una po~itica convergent hidíes) que, 
com es veu, és la millor, (RiuíIes.) 

Mol tes grhcies, senyor President. Repeteixo, demanaríem 
votació separada de I’esmena 7 i 5 ,  que votarem a favor. Mol tes 
grhcies. 

El Sr. PRESIDENT: Bé, anem ara, doncs, a fer Ics votacions 
que, si no hi ha inconvenient, seran en la forma següent, 
tenint en compte que queda pendent I’esmena 681, que ha de 
defensar 1’Honorable Diputat senyor Codina. 

Per tant, totes les defensades pei senyor Garcia, llevat de la 
71 5 ,  es posen ara a votació. 

Els qui hi estiguin a favor, que tinguin la bondat de posar-se. 
drets. 

Els qui hi estiguin en contra? 
Els qui s’abstenen? 
Aquest conjunt d’esmencs ha estat rebutjat per 36 vots a 

Ara posarem a votacib l’esmena 7 15. 
Els qui estiguin favor d’aquesta esmena, que es posin drets. 
Els qui voten en contra? 
Els qui s’abstenen? 
Aquesta esmena 715 ha estat aprovada per unanimitat dels 

Ara votarem -abans de donar la paraula a ¡’Honorable Di- 

Els qui estiguin a favor de la transaccional, que es posin 

Els qui s’hi oposin? 
Els qui s’abstinguin? 
Aquesta esmena transaccional queda aprovada per unanimi- 

tat dels presents, i ara tinc el gust de donar la paraula a I’Hono- 
rable Diputat senyor Codina, perque defensi I’esmena 681. , 

El Sr. CODINA I TORRES: Senyor President, senyores i se- 
nyors Diputats, aquests dies aquí es parla moltes vegades de 
les fotocbpies. Jo no faré una fotocopia, jo faré el mateix dis- 
curs que estic fent fa deu anys; no l’haig de canviar absoluta- 
ment gens. Hi ha algú que ha de mirar enrere a veure qui! deia. 
Jo no hi haig de mirar: diré exactament el mateix. 

En aquest país, en aquesta nacib, en aquest Estat, uns dels 
protagonistes de la democrhcia -ningú pot negar-ho- han 
estat les organitzacions obreres. Hi ha poca memoria historica, 
i aixb que la tenim aquí mateix. Si estem asseguts aquí, avui, 
molt 6s a causa de les organitzacions obreres; altres, tambb, 
per6 igual als sindicats. I, a I’hora de la veritat, sempre són la 
ventafocs de la democricia. 

Alguns perquk tenen una visió política de molt curta volada; 
altres per una timidesa per afrontar la realitat i reconeixer les 
obligacions que tenen cap als sindicats; altres per interessos 
molt clars que eis sindicats IIQ creixin massa, perquk fan pur, 
pero la democrkia esta en relació directa amb la fermesa deis 
sindicats. J els sindicats, en una &poca com la d’avui, necessiten 
diners. Aixo tan prosaic i tan poc romantic, que són diners; i 
els sindicats no passem factura mai, no passem factura mai, 
perquB -a pesar de la feblesa de membria d’dguns- si tornés- 
sim a estar en una altra ocmib igual, fariem exactament el 
mateix. 

I ara, amb una organització en aquest país on els sindicats 
són imprescindibles, resui ta que a vegades, vergonyosament, 

favor, 70 en contra i 5 abstencions. 

present s. 

putat senyor Codina- la 673, vaja, la transaccional. 

drets. 
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se’ls dóna unes aportacions que s6n minses, sbn poques. Han 
d’intervenir en tots els aspectes de la societat, en tots, perquk 
ja no pot funcionar res legalment si no hi són els sindicats. I 
quan ningú s’espanta quan a una organització esportiva li 
donen 50 milions de pessetes per fer unes pistes de tennis 
-que tambk han de ser- hi-, O es donen 500 milions de pesse- 
tes al teatre del Liceu perque se senti opera -que tambk s’han 
de donar-, quan un demana 35 milions de pessetes per als sin- 
dicats, tothom es posa les mans al cap i diuen: <<Qut: volen, 
aquests? Aquests estan bojos! D’on els traurem?)) S’ha de 
tenir una serenitai, a vegades, per no explotar, Fins i tot --i ho 
reconec, perquk nosaltres tenim el mal costum de fer moltes 
vegades aquestes cures públiques i d’autocritica que a vegades 
ens fan molt mal pero que són molt sanes-, els nostres ma- 
teixos companys moltes vegades tenen timidesa i no tenen la 
decisio per donar als sindicats el que els pertany. 

Per tant, jo surto aqui per reclamar per als sindicats de Cata- 
lunya, per als que han fet tant corn els que més per a I’autono- 
mia de Catalunya, que continuem fent, en una &poca de crisi, 
mantenint moltes vegades el caliu que fa falta i la solidaritat 
amb tots els pobles d’Espanya, que moltes vegades ens tenen 
confianca a través dels sindicats, perquk nosaltres tenim con- 
tacte amb tots els companys de qualsevol lloc, i ens respecten 
moltes vegades,.. Tarnbk reclamem la nostra part a tots els sin- 
dicats majoritaris, la nostra part amb aquest coneixement dei 
caricter catali i de la manera de ser catalana, 

I per aixo pujo a aquesta tribuna. No vull fer un discurs de- 
magog, que es podria fer molt fhcilrnent i podria tocar moltes 
fibres sensibles, i potser si que tothom diria: ((Mira, aquest 
xicot té rab n. Jo nom& vinc a reclamar el que crec que s’ha de 
donar, i, per tant, reclamo per als sindicats organitzats d’aquest 
país, per als sindicats que són en el Consell de Treball, per als 
sindicats que estan fent una tasca de mantenir aquesta dem-  
crhcia, una aportacib de 35 milions de pessetes més dels que ja  
se’ls dha, perquk crec que la que se’ls dbna és minsa. 

E em direu: (<Bé, d’on les traiern? N. Mireu, corn que he 
tingut sort, defenso aquesta esmena quan un company fa poc 
que ha dit que si haguéssim tret totes les partides de mobiliari, 
j a  no en quedarien; pero com que no han acceptat cap de les 
altres esmenes, ara queden molts diners per treure de 
mobiliari. 

I, a més de treure’l de mobiliari, per que no de nous mobilia- 
ris? 1 diu aquest senyor, o l’altre senyor que ho ha contestat 
-no ho recordo - ha dit: H és que han baixat el 50010 el mobili- 
ari>>. Faltaria més, quan s’organitza un Departament es co- 
mpren uns mobles, i no es compren cada any els mateixos 
mobles, aquests mobles duren sis anys, set anys, vuit anys o 
nou anys. Jo nomes. li demano que, per uns quants anys, no es 
canviin els mobles, que també es treballa amb taules velles si 
es tenen bones idees i ganes de tirar endavant. Per aixo recla- 
mo, i ho reclamo en veu molt alta, que s’augmenti I’aportació 
als sindicats a 35 milions de pessetes mks dels que se% han 
donat fins ara. 

Moltes gracies. 
El Sr. PRESIDENT: Per a un torn en contra, té la paraula 

YII-lustre Diputat senyor Sesmilo. 
El Sr. SESMILO: Senyor President, simplement per haver 

de lamentar haver-me d’oposar a aquesta esmena. La brillant 
explicació que ens ha fet el senyor Codina, un vell lluitador sin- 

dical al qual manifesto tots els meus respectes, m’obliga a ser 
molt breu i molt curt. 

En primer lloc, la subvenció a les centrals sindicals ha 
augmentat, d’aquest exercici a l’anterior, en un 50°/o. I ho diré 
amb els valors absoluts. 15 milions, 6s cert, es poca cosa. Pero 
precisament per aquesta voluntat política de governar una 
naci6, coses que potser no ens pertocarien, el Govern de la Ge- 
neralitat fa un esforc; i hi posa aquesta subvencib. 

A mks a més, dels conceptes que vostk proposa treure-ho, 
abans ja m’he explicat, per6 com que vast& ha afegit no sB qub 
dels mobiliaris de les Conselleries i deis luxosos, fixi’s vostk 
que vostks ho treuen de tres conceptes: 271, 272,273. Un d’a- 
quests conceptes -ara no el sé de membria, pero crec que no 
té importhncin de dir quin és- es refereix a mobiliari per a les 
resídkncies del temps lliure dels treballadors. Per tant, d’acord, 
hem d’ajudar les centrals sindicals, pero també tots els treballa- 
dors de Catalunya han de gaudir d’unes installacions mínima- 
ment dignes per al seu lleure. Per tant, no són mobles de des- 
patx, que ja els tenim, sinó que en la seva gran part són mobles 
per a Ús i gaudi dels treballadors.. 

Mol tes gracies, senyor President. 
El Sr. PKESTDENT: Bé, anem a posar a votació, doncs, I’es- 

Els qui estiguin a favor d’aquesta esmena, que es posin drets. 
Els qui hi estiguin en contra? 
Els qui s’abstenen? 
L’esrnena ha estat rebutjada per 37 vots a favor, 70 en contra 

i 5 abstencions. 
Ara, tenim en porta la 682, propugnada pel Grup parlamen- 

tari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Per a defensar-la, 
1’II-lustre Diputat senyor Alay tk la paraula, 

El Sr. ALAY: Des de I’escÓ estant, senyor President. En G, 
en aquesta llarga sessi6 gairebé totes les esmenes van dedicades 
a treure diners d’unes partides per passar-ho a unes altres, i 
nosaltres, en aquest cas, no anem a fer el mateix, sinó una cosa 
que obeeix més aviat a una intencionalitat politica i a una in- 
tencionalitat redistri butiva dels fons a que fa referkncia l’eesme- 
na que nosaltres presentem. 

Nosaltres demanem, senzillament, que es modifiqui lkepi- 
graf, el redactat de l’epigraf del concepte 471.01, que tal com 
esth en el Dictamen, diu: <<a centrals sindicals representades 
en el Consell de Treball per formació sindical Vostks obser- 
varan que en i’esmena anterior del Grup Socialista ens hem 
abstingut en la votacib, perquk precisament no estavem d’a- 
cord amb el redactat d’aquest epígraf i ,  en canvi, estavem molt 
d’acord amb eis raonaments que ha donat el senyor Codina i ,  a 
més a més, amb I’abrandament amb qu& ha fet la defensa de 
les centrals sindicals, com a protagonistes autkntics de la demo- 
crhcia, i crkiem que les centrals sindicals, com ell diu molt bé, 
han de ser defensades, han de ser recolzades, han de ser afavo- 
rides al mhxim perque puguin desenvolupar la seva tasca. I, na- 
turalment, nosaltres volem que siguin les centrals sindicals, 
perb totes, i segons esth redactat aquest epígraf, resulta que eis 
Únics beneficiaris són dues centrals t sindicals, Comissions 
Obreres i UGT, que ens mereixen el mhxim c€e respecte. Perb 
nosaltres voldríem que tarnbk fossin beneficihies altres 
centrals sindicals. Concretament, Comissions Obreres i UGT 
són les dues Úniques centrals que formen part del Consell de 
Treball i, per aixb, nosaltres demanem que s’inclogui en I’epi- 

mena defensada per 1’Honorable Diputat senyor Codina. 
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graf: {(representades en el Consell de Treball o en les comissi- 
ons d’estudiw, a fi i efecte que puguin també gaudir les altres 
centrals dels beneficis que els comporta aquesta partida. 

Nosaltres pensem que és de justicia fer-ho. Crec que si tots 
plegats hem defensat el pluralisme polític, és bastant dificil 
que, en aquests moments, ens neguem tambk a defensar, o al- 
menys que algú estigui d’acord a anar en contra clcl pluralisme 
sindical, i per aixo creiem, i no entendrem de cap de les mane- 
res que cap Diputat d’aquesta Cambra pugui votar en contra 
d’aquesta esmena i demanem, per tant, ei vot favorable. 

Moltes gricies, senyor President. 
El Sr. PRESTDENT: Per a un torn en contra, el senyor 

Sesmilo. 
El Sr. SESMILO: Si, senyor President, seguint una mica el 

f i l  d’argumeniació que he fet en la intervencib anterior. 
Reconei xenl I’escassetat, la mancanp de mitjans per poder 

subvencionar degudament, com es mereixen, les centrals sin- 
dicals; vist, doncs, que no podem disposar de cap partida per in- 
crementar aquests fons, creiem, que donada, doncs, aquesta 
migradesa, arriba fins on arriba, fins a les centrals majoritiries, 
les més representatives. Perb és que, a més a més, si poguéssim 
trobar alguna fórmula ebjectivable per ampliar aquesta subven- 
cib, tampoc entenem que fos la que diu aquí. Diu: <{les seves 
comissions d’esludi >). Per quB? Les comissions d’estudi les 
crea el mateix Consell de Treball, i es fa molt dificil preveure 
quines es poden crear i amb quina especialitat concreta pot 
intervenir una central o una altra. 

Per tant, doncs, per dificultats tecniques i perque realment 
la subvenció que es pot donar a les centrats majoritaries impe- 
deix deflacto poder estendre aquesta merescuda tambk su bven- 
ció a altres centrals, nosaltres ens hem d’oposar a aquesta 
esmena. 

Mol tes gricies. 
El Sr. PRESIDENT: Be, es posa, doncs, a votació, I’esmena 

Els qui estiguin a favor d’aquesta esmena, que es posin drets. 
Els qui hi estiguin en contra. 
Els qui s’abstenen? 
L’esmena ha estat refusada per 4 vots a favor, 107 en contra 

i cap abstenció. 
Amb aixb hem acabat les esmenes del Departament de Tre- 

ball, i entrem en el de Justicia. La primera esmena que trobo 
consignada és la 734, del Grup parlamentari del Partit Socialis- 
ta Unificat dc Catalunya. Per defensar-la dono la paraula a 
1’11-lustre Diputat senyor RibÓ. 

Perdó, em permet un moment, senyor Ribb? Hi ha hagut 
un error en el cbmput dels vots de l’esmena anterior: els qui hi 
eren a favor, per comptes de 4, eren 5.  Perdonin l’error, 

El senyor IlibÓ, que em perdoni d’haver-lo interromput, i té 
I a paraula. 

El Sr. EUBÓ: Senyor President, senyores Diputades, senyors 
Diputats, farem conjuntament la defensa de la 734 i la 746. 

EI Sr. PRESIDENT: 734 i 745? 
El Sr. RIRb: 734 i 746. 
EI Sr. PRESIDENT: I la 754? 
EI Sr. RIBÓ: És del Departament d’Tndljstria, la 754. 
El Sr. PRESIDENT: Bé, en conjunt, doncs, ks la 734 i la 746. 
El Sr. RIBb: Exactament. 

, EI Sr. PRESIDENT: 1 prou? 

682, del Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya. 

EI sr. R I B ~ :  I prou. 
El Sr. PRESIDENT: Endavant. 
El Sr. RTRÓ: I molt breument, senyor President. Amb la 734 

pretenem dotar amb major import les beques per a estudiants 
en practiques, i la baixa la fcm a ((estudis i dictimens aliens)>. 
I, en la següent esmena, nosaltres pretenem passar diners 
d’<cajudes al personal per a orientació phblica )) al (< programa 
d’informati tzació de Justícia )). 

En aquesta segona esmena vull cridar \’atenció al Consell 
Executiu: aquest concepte, ((ajudes al personal per a orientació 
pública)), és absolutament il-legal. Jo no vull entrar en la in- 
constitucionalitat, sinó en la ilkgalitat -que ja vam recordar 
que és perfectament possible una qüestió il-legal i que estigui 
en el marc constitucional. Dotar diners públics a funcionaris 
perqui: compleixin la tasca d’QrienVdCi6 pública és i k g d  si 
aquests funcionaris tenen una retribució com a tals funciona- 
ris, perquk la seva obligació és orientar el públic. I a més nos- 
altres dotem, treiem aquests diners que, ha repeteixo, sota 
aquest concepte estan ilkgalment destinats, els situem al 
H programa d’informatització n, perque el valorem moltíssim, 
i perque considerem que 6s un programa d’aquells que ser- 
veixen per destacar I’autonomia de Catalunya respecte ii altres 
autonomies. Ara bé, facin el favor de gastar-los bé, que no suc- 
ceeixi com en alguns jutjats, que els han anat a retirar les mA- 
quines d’informhtica per falta de pagament; o altres juijats, que 
ienen una miquina d’informitica plena de pols perquk cap dels 
funcionaris la sap fer anar. Per tant, també, procurin un reci- 
clatge de funcionaris que serveixi per a una eficikncia d’aquest 
programa. 

Grkies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Fer a un torn en contra? El senyor SCS- 

mi10 té la paraula. 
EI Sr. SESMILO: Sí, senyor President. Respecte a aquestes 

dues esmenes, a la primera, he de dir que ens hi hem d’oposar 
per la baixa. Tothom sap que iniciarem una nova etapa en la 
qual el Departament de Justícia haura de fer els estudis perti- 
nents per a la ubicació de les noves presons i, per tant, els estu- 
dis i dictimens, si volem fer una politica acurada en aquest 
sentit són del tot imprescindibles, potser en aquest exercici 
més que mai. 

Quant a I’aitra, jo no entraré en la legalitat o il-legditat del 
que denuncia el senyor RibÓ, sincerament, perquk no en sóc 
un especialista --li ho confesso. Pero realment ... 

EI Sr. RIDÓ: Perb hi ha un Govern! 
El Sr. SESMTLO: Si, hi, ha un Govern, pero hi ha un Grup 

parlamentari, i sóc jo qui el defenso, en aixb. (Remor de veus.) 
Bé? llavors, el que li voldria dir és que les meves informacions 
s6n que aquests cabals es destinen a la formació d’aquests fun- 
cionaris, és a dir, no s6n unes retribucions complernentiries, 
tal com voste ho ha presentat, sini, que per les dades de quk jo  
disposo 6s que es tracta de la formació dels funcionaris. 

Per tant, per aquests dos motius, nosaltres ens oposarem a 
aquestes dues esmenes. 

Moltes grkies, senyor President. 
EI Sr. PRESIDENT: Bé, anem a votar, doncs, les dues esme- 

nes defensades pel senyor RibÓ. 
Els qui estiguin a favor d’elles, que es posin de peu dret. 
Els qui hi estiguin en contra? 
Els qui s’abstenen? 
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Les esmenes han estat refusades per 36 vots a favor, 70 en 
contra i 5 abstencions. 

Ara, perdonin, ens han cridat l’atenció, des del Grup Popu- 
lar, que havíem passat sense esment una esmena, la 7 1 I ,  de la 
qual sbn titulars. 

Per parlar d’aquesta esmena, dono la paraula a I’II4ustre Di- 
putat senyor Fernández. 

EI Sr. FERNÁNDEZ I DÍAE Grhcies, senyor President. De 
totes maneres, donem per retirada aquesta esmena 71 I ,  i 
també la 728 i la 729, 

EI Sr. PRESEDENT: set-cents ... ? 
EI Sr. FERNÁNDEZ I DÍAZ: 28 i 29. 
El Sr. PRESIDENT: GrBcies. Bé, ara, doncs, correspon la 

EI Sr. SANTIBURCIO: Senyor President, retirem aquesta 

EI Sr, PRESIDENT: Retirada. (Pausa.) 
Entrem ara en el Departament d’lndhtria. La primera 

esmena que tenim és la 754, corresponent al Grup parlamenta- 
r¡ del Partit Socialista Unificat. Per defensdr-la, dono la paraula 
a 1’lMustp.e Diputat senyor RibÓ. 

El Sr. RIBÓ: Senyor President, senyores Diputades, senyors 
Diputats, derensarem conjuntament la 753 -que em sembla 
que es la primera al Departament-, la 754, la 794,95,97,98, 
99,807,809,812, I8,20 i 22. 

Aquestes esmenes anaven en la línia del que ja vam mancar 
en el debat de totalitat, de reequilibrar inversions al Departa- 
ment, una mica a la contra de la tendencia de la subvenció pri- 
vatista i del detriment d’inversions en noves energies, en 
noves formes d’energia, o en noves formes, fins i tot, de pro- 
clucció social, i capgirar l’accent d’aquestes inversions, i en 
aquest darrer apartat, també, amb una especial cura per a tot el 
que és I’artesania. 

De tota manera, senyor President, nosaltres lliurarem a la 
Mesa dues esmenes transaccionals que han estat ofertes pel 
Grup de Convergencia i Unió a les esmenes 754 i 794, del 
nostre Grup, i retirarem tota la resta de les nostres esmenes. 

742, del Grup parlamentari del Partit Socialista. 

esmena. 

Grkies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: EE torn en contra ... No cal, s h  retira- 

des. Bé, les Eransaccionals seran llegides pel senyor Secretari. 
EI Sr, SECRETARI PRIMER: Esmena transaccional a l’es- 

mena 754: <<Passar del concepte 271.01, article 27, capítol 11, 
número orghnic 13.01, quantitat: 2.000.000, al concepte 
235.01, article 23, capítol I I ,  número orginic 13.03, quantitat, 
2.000.000. >> I I’esmena transaccional a I’esmena 694: ((Passar 
del concepte 471.01, article 47, capítol IV, número orginic 
13-05, quantitat: 2.000.000, al concepte 471.01, article 47, cap- 
ítol IV, numero organic 13.03, quantitat: 2.000.000. )) 

El Sr. PRESIDENT: Posem a votació, doncs, conjuntament, 
aquestes dues esmenes transaccionals. 

Els qui estiguin a favor d’aquestes esmenes, que es posin 
drets. 

Els qui hi estiguin en contra? 
Els qui s’abstenen? 
Les dues esmenes transaccionals han estat aprovades per 

unanimitat dels presents. 
Ara, passem a la 756, proposada pel Grup parlamentari Soci- 

alista. Per defensar-la, dono la paraula ... 
(LI SK Cigarrún s ’aixeca per partar.) 

EI Sr. CIGARRÁN: Señor Presidente, para retirar las sigui- 
entes enmiendas. Aparte de Pa 756, creo que quedaban dos, 
con anterioridad, que son la 749, la 352, ésta -1a 756--, la 
81 3, la 8 19 y la 821, las retiramos. (Pausa.) Ahora quedan pen- 
dientes la 757,758 y 759, que defenderá e1 señor Codina. 

EE Sr. PRESIDENT: L’”onorab1e senyor Codina té la 
paraula. 

EI Sr. CODINA T TORRES: Senyor President, senyores i se- 
nyors Diputats, la capacitat de sorpresa de les persones es ¡\-li- 
mitada, vaja, perque jo em pensava que estava en un pais in- 
dustrial i el Pressupost del Departament d’Industria 6s el mes 
baix de tots els Departaments. Perb he pensat: ({Bé>>, dic, ( ( e s  
que, en lloc de la indhtria, es volen dedicar al c o m e r p ,  I re- 
sul ta que miro el de Corner$ i és el segon més baix. Llavors dic: 
<<€%i, a que ens dedicarem, doncs? A l’Agricultura? H I resulta 
que és el tercer més baix. Per tant, em fa la sensació que només 
volem ser un país de serveis, que serB l’inic que ens queda, 
perque, almenys pels Pressupostos. .. Mirin, el senyor Con- 
seller d’IndÚstria té un Pressupost aproximadament com el del 
BarGa, eh?, no en tk gaire més. Es pot gastar 1.300 milions de 
pessetes, perquk els altres 1.700 ja  són de despeses corrents, 
Per tant, amb 1.300 milions de pessetes, poca cí7idia es far&, 
eh? (Rialles) I vagi amb compte, que el rastrell, abans que l’hi 
passi el senyor Cullell, a veure si l’hi passa vostk a eIZ, perquk, 
si no, va apanyat,. . (Rialles.) 

Perb, a mks, una altra cosa: que aquestes tres esmenes 
encara són més complicades, perquk li donen unes partides, 
per exemple, per a promocib de I’artesania, i li pesen al Gabi- 
net del Conseller, o sigui, al Secretari General TBcnic. Jo em 
pensava que el Secretari General Tkcnic, amb la poca e x p e r i h  
cia que tinc de govern, &s el que coordina els Departaments ... 
Perb qui es dedica a la inversió directa,.., ho fan els Directors 
Generals, ‘si no és que sigui fet perquk, com que no tenen gaire 
feina, es dediquin vostes a l’artesania, i aixo sigui per comprar 
fang i fer ninotets i cosetes d’aquestes, perque, si no, no s’een- 
tén. Per tant, jo li demano que, ja que és un Pressupost petit, 
que el facin coherent i que tot el que sigui ho posin en la Direc- 
ció General i ho facin tant en la 757 com en la 58 i en la 59. Al- 
menys seri més coherent, estaran on han d’estar i ,  almenys, 
encara que hi hagi poc, estari menys dispers, estara almenys 
en unes soles mans, i voste es podri dedicar a anar a buscar 
mes fons per dedicar a la indústria, que bona falta ens fa. 

Moltes grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: Per a un torn en contra? Té la paraula 

I’Itlustre Diputat senyor Cardús. 
EI Sr. CARDÚS: Moltes gricies, senyor President. Senyores 

i senyors Diputats, totalment d’acord amb el senyor Codina. 
Hi ha pocs diners, és una Conselleria important i en necessita- 
ria molts més, Ara, és clar, aquu’ ens hauria de dir, i no ho ha 
dit, de quina altra Conselleria ho hauriem de treure. bs clar, hi 
ha altres necessitats, hi ha una skrie d’opcions i, és clar, aqui 
també hi ha una skrie de traspassos, una serie de competencies. 
S’ha procurat, n’estic segur, repartir-ho tan bé com s’ha pogut. 

Per altra banda, alegrin-se, aquestes )tres esmenes les vota- 
rem a favor, 

Moltes gracies. 
EI Sr. PRESIDENT: Aixi, doncs, anem a posar-les a votació. 
Els qui siguin favorables a les tres esmenes defensades per 

Wonorable Diputat senyor Codina, que es posin drets. 
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Els qui hi estiguin en  contra? 
Els qui s’abstenen ‘? 
Aquestes tres esmenes han estat aprovades per unanimitat 

dels presents. 
Ara toca í’esmena 768, del Grup Popular. Per defensar-la, 

dono la paraula a I’ll.lustre Diputat senyor Fernindez. 
El Sr, FERNÁNDEZ I DiAZ: Gricies, senyor President, 

per anunciar que retirem aqucsta esmena 768, i també la 787, 
93, 96 i ,  pel que fa rcferkncia a la 81 1 , hi ha una esmena trans- 
accional, que suposo que [indri la Mesa. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes gricies. Bé, el senyor Secretari 
fari  el favor de llegir el text de les transaccionals. 781, transac- 
cional. EI text. 

El SI: SECRETARI PRIMER: Esmena transaccional a I’es- 
mena 781, presentada pel Grup Socialista i amb la signatura de 
tots els Grups parlamentaris: (<Augmentar la partida de la 
secció 13, servei 04, capítol Vil, article 73, concepte 731, deno- 
minació: ‘ ‘ minicentres i electrificació amb energies renova- 
bles”, quantitat: 1.950.000 pessetes. Aquest augment es finan- 
qari de la reducció de partida de la secció 13, servei 04, capitol 
11, article 28, concepte 282.01, denominació: ‘‘promoció i des- 
envo1upament7’, quantitat: 1.95O.OOO pessetes. >) 

Ei Sr. PRESIDENT: Anem, doncs, a votar I’eesmena transac- 
cional nimero 78 I ,  signada per tots els Grups. 

Els qui estiguin r? favor d’aquesta esmena, que es posin drets. 
Els qui s’hhi oposin? 
Eis qui s’ctbstenen? 
Aquesta esmena transaccional ha estat aprovada per unani- 

Ara llegirem les al tres transaccionals, successivament. 
El Sr. SECRETART PRIMER: Esmena transaccional a l’es- 

mena 784, presentada amb la signatura de tots els Grups parla- 
mentaris: <<Es crea una nova partida en la secci6 13, servei 07, 
capítol VI, article 67, concepte 672.0 1, denominació: ‘ ‘ projec- 
te de laboratori electrotkcnic de baixa tensió”, quantitat: 
15.000.000 de pessetes. Aquest augment es finanvari de la su- 
pressió de ln partida de ‘la secció 13, servei 04, capítol VI, article 
66, concepte 61 I ,  denominació: “projecte de laboratori 
eiectrotecnic de baixa tensib”, quantitat: 15.000.000 de pesse- 
tes. )) 

El Sr, PRESIDENT: Bé, posem a votacio. .. (Pausa.) Les tres 
juntes? Doncs, llcgim-les totes. 

El Sr. SECRETARI PRIMER: Esmena transaccional a I’es- 
mena 8 1 I , presentada pel Grup Popular: (( Augmentar la parti- 
da de la secció 13, servei Oh, capitol TV, article 46, concepte 
461.01, denotninacih: ‘ ‘subvenció a l’wnortitmció’’, quantitat: 
7.500.000 pesseles. Aquest augment es financari amb la reduc- 
ció de la partida de la secció 13, servci 06, capítol U, article 28, 
concepte 284.01, denominacib: ‘ ‘prom~cib i localització in- 
du str i al”, quant i tat: 7.50O.000 pessetes. H 

Esmena transaccional r2 I’esmena 8 1 5 ,  presentada pel Grup 
Socialista: ((Augmentar la partida de la secci6 13, servei 06, 
capitol VII, articlc 76, concepte 762.01, denominacib: “acci- 
ons de promoció i localitzaci6 industrial”, quantitat; 30 milions 
de pessetes. Aquesta nova partida es finanqarh de la reduccib 
de la partida de la seccib 13, servei 06, capítol IV, article 46, 
concepte 462.01 denominaci6: “accions de promocib i de 10- 
calització industrial”, quantitat: 30 milions de pessetes. )> 

EI Sr. PRESIDENT: Bé, ara anem a votar, doncs, aquestes 

mitat dels presents. 

tres esmenes transaccionals que ha llegit el scnyor Secretari, 
corresponents a les 784, 811 i 815, i que tenen la signatura de 
tots els Grups. 

Els qui estiguin d’acord amb aquestes tres esmenes transac- 
cionals, que es posin de peu dret. 

Els qui s’hi oposin? 
Els qui s’abstinguin? 
Aquest conjunt de tres esmenes transaccionds ha estat apro- 

vat per unanimitat dels presents, 
I ara, si no fallen les nostres dades, entrem ja en el Departa- 

nient de ComerG, i la primera esmena que hi trobem és la 829, 
del Grup Popular. Per defensar-la, dono la paraula a I’Il.’fustre 
Diputat scnyor Fernindez. 

El Sr. FERNÁNDEZ I DÍAZ: Si, senyor President, per an- 
unciar des de I’escÓ que retirem aquesta esmena, i també les 
830,32,55,56,57,65,67,68.75 i 77, 

EI Sr. PRESIDENT: Perd& perdó, senyor Fernandez; no el 
podem scgu i r. 

EI Sr. FERNÁNDEZ I D h Z :  Perdó. 
El Sr, PRESIDENT: A veure, S29,30.. . 
Ei Sr. FERNÁNDEZ I DÍAZ 30,32,55,56, si’... 
El Sr. PRESIDENT: QUI$ més? 
EI Sr, FERNÁNDEZ I D h Z :  65 ,67 ,68 ,75  i 77. 
EI Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies. Retirades, eh? Grkies. 

Bé, ara la 831, prescntada pel Partit Socialista,.. Esth votada, 
ja? Si. Bé, queda en porta l’esmena 844, del Grup pariamen tari 
del Partit Socialista Unificat CIC Catalunya. Per defensar-la, 
dono la paraula a 1’11-lustre Diputat senyor Ribó. 

El Sr. K I B b  Defensarcm conjuntament la 844,46 i 83, i reti- 
rem la 74. 

EI Sr. PRESIDENT: El senyor RibÓ té la paraula. 
El Sr. R I B b  t e s  dues primeres són esmenes que intenten 

incrementar les dotacions de subvencions a Ics organitzacioos 
dels consumidors, o directament o a través dels ajuntaments. T 
la darrera es també augmentar les dotacions per a aquestes ma- 
teixes tasques dels a.j!iuntaments. 

Gricics, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Per a un torn en contra? El senyor 

Muntal té la paraula. 
El Sr. MUNTAL: Senyor President, nosaltres hem d’anunci- 

ar que votarem en contra de les tres esmenes perquk, a la 844, 
una actuació bisica del Departament de Corner$, de Consum i 
Turisme per combatre la crisi precisament és la promoció co- 
mercial i turislica, D’altra banda, es considera que la quanlital 
d’l 1.332.400 pessetes, consignada en el Concepte pressuposta- 
ri 471.01, del Servei 03, reforCa la de 14.667.000 pessetes, quc 
del mateix concepte ens correspon, segons els decrets de trasrt- 
passos, enfront de les subvencions a organitzacions dc consu- 
midors per a llur funcionament i actuacions en defcnstl del con- 
sumidor i de I’usuari. 

Per tant, nosaltres, en aquesta esmena, carn en les altres 
dues més, que també l i  argumentaré el perquk, hi votarem en 
con t ra . 

A la 846, el Concepte 62 1.01, dotat amb 23 milions de pesse- 
tes, es considera indispensable perquk el Departament de 
Comerq, Consum i Turisme pugui dur a terme el projecte de 
condicionament i installació dels seus immobles, i comenci 
aquí tant l’acabament de les instalkcions dels serveis centrals 
com ei condicionament dels serveis territorials del Departa- 
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ment, que es pensen unificar en un  SO^ servei territorial i en un 
sol local. D’aquesta manera es podran abaratir, fins i tot, 
costos. 

D’altra banda, el Concepte 431, del Servei 03, es considera 
suficientment dotat amb la quantitat de 18.887.000 pessetes, ja 
que, si nosaltres hi sumem els 17.1 12,000 pessetes que pel 
mateix concepte ens transfereix I’AdministraciÓ central, dóna 
un total de 36 milions de pessetes, amb destinacii, a subvenci- 
ons a ajuntaments per a actuacions d’informació i assistkncia 
tkcnica als consumidors i als usuaris. 

I quant a la tercera esmena, la 883, aquesta quantitat esta 
destinada a ajudar el finanqament ci’operacions de cornarcalit- 
zació turística que portin a terme empreses o agrupacions 
d’empreses, o sigui, els muntatges d’articles de contractacib o 
de reserva o atraccions en preskncia de la propia oferta fora de 
fires o actuacions col4ectives. 

D’altra banda, La quantitat de 24 milions consignada a la par- 
tida 43 1 .O1 es considera suficient per atendre les subvencions a 
ajuntaments per a accions de prornocii, turistica, corn són l’eedi- 
ciÓ de material turistic especific de cada equipament. 

Grkies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Anem, doncs, a la votació d’aquestes 

Els qui estiguin a favor de les tres esmenes, que es posin 

Els qui hi estiguin en contra? 
Els qui s’abstinguin? 
Les esmenes han estat refusades per 26 vots a favor, 67 en 

contra i cap abstemib. 
Queda ara en porta l’eesmena 85 I ,  del Grup Socialista. Per 

defensar-la, tinc el gust de donar la paraula a l’II.lustre Diputat 
senyor Cigarriin. 

El Sr. CIGARRÁN: Señor Presidente, señoras y señores Di- 
putados, defenderé conjuntamente la 85 1, 852, 853,854,861, 
866,878,879,880,881 y 882. 

ires esmenes defensades pel senyor RibÓ. 

drets, 

EI Sr. PRESIDENT: Molt bé. 
El Sr. CTGARRÁN: Con estas enmiendas, basicarnente la 

85 1, se trata de dotar de una alta de subvenciones a ayuntami- 
entos para publicidad y promoción de ferias dentro de las zonas 
que se celebren en el municipi0 -hay algunos ejemplos en 
este sentido, por ejemplo la feria de Vilafranca del Penedks- y 
dar una baja del famoso articulo 28, de <c despeses de promoci6 
H, que és una baja que Y R  en antiguos, en anteriores presu- 
puestos nosotsos 10 dhbamos como una prioridad a la baja, las 
<(depeses de promoció )) del articulo 28, y que, en la practica de 
la discusibn de 10s presupuestos, el propio Grupo mayoritario 
de Converghncia i Unió nos ha venido a dar la razón de este 
tipo de bajas, puesto que cuando ellos, corno Grupo pariamen- 
tario, hicieron alguna enmienda cogian de baja, precisarnente, 
del articulo 28, del concepto 231. 

La 852. Se trata de dotar, al contrario de 10 que hacemos en 
otros casos, dotar, precisamente, el concepto 251, de estudios 
y dictimenes, pero específicamente para <( estudios sobre 
equipamientos comerciales y ordenacibn del comercio n, sa- 
cando estos 8 millones de << despeses pruducidas por campañas 
de publicaciones encaminadas a orientar al consumidor y al co- 
merciante}). Creemos que es importante que, antes de poder 
orientar al comerciante y al consumidor, la Conseileria de Co- 
mercio disponga de 10s estudios que le permitan conocer como 

está la situación del comercio para, posteriormente, poder dar 
este tipo de informacih de una forma adecuada. 

La 853 y la 854. Es sirnplemente pasar dos partidas que e s t h  
en el Capitulo VII, pasarlas al Capitulo IV con 10s mismos con- 
ceptos, puesto que son subvenciones de capital, son subvenci- 
ones que no son transferencias de capital y que en Presu- 
puestos anteriores estos mismos conceptos estaban en el Capi- 
tulo IV y no en el Capitulo VIL 

La 861. Se trata de subvencionar ayuntamientos (<para estu- 
dies sobre equipos comerciales y ordenación del comercio H; 10 
mismo que decía en la enmienda anterior: intentar que 10s 
ayun tarnientos tengan unas partidas dedicadas a conocer tam- 
biBn la situación del comercio, y se hace la baja de estos 3 millo- 
nes de las publicaciones para difusión de documentos tkcnieos 
de la mima  cuestión. 

La 866. Se trata de aumentar la partida dedicada a trayuda a 
la financiación de inversiones para equipos comerciales H ,  
aumentar la partida dedicada a entidades locales a costa de la 
partida dedicada a pequeíías y medianas empresas. 

En cuanto a la Direccibn General de Turismo: la 878. Se 
trata también de pasar 20 millones de las <<inversiones directas 
para la realización de planes de promoción turística )) a la <( ela- 
boracibn de estudios e investigacimes para asesoramiento del 
sector )>. La 379, para ({ayudas a ayuntamientos y otras entida- 
des territoriales para creación de nuevas oficinas de informaci- 
Ón turística)). La 880, para abrir una partida basicarnente de un 
millbn de pesetas para la Escola Oficial de Turisme de Catalu- 
nya, cuestión que esth en el programa de Convergkncia, que en 
ei discurso de investidura, el señor Pujol ha propuesto la creaci- 
ón de esta escuela y que se trata, simplemente, de abrir una 
partida para que cumplan ustedes con ei programa de su propio 
partido, de su propia coalición. 

La 881 .’ Se trata de dotar <<para el funcionamiento de estudi- 
os y dictámenes a un organismo mixto de carácter representati- 
vo del sector del turismo D, de 10 millones; sacarlo tambikn de 
la edicibn de material de publicidad y apoyo a acciones anterio- 
res. Este organisrno mixto es un organismo necesario para el 
sector turistico que tendría que estar compuesto por 10s rnuni- 
cipios turísticos, la Generalitat y el propio sector privado, para 
intentar estudiar el futuro del turismo de cara a añios venideros, 
no sdo para el aiio 85, sino tener una perspectiva de cara al año 
2000 del tema del sector turistico, de por dónde va a ir el turis- 
mo de cara al exterior. 

Y la Última, la 882. Se trata de pasar 20 millones para 
<( ayudas e iniciativas phblicas o privadas, o preferentemente 
mixtas, tendentes a la personalización y diferenciación y catala- 
nización dei producto turística>>, no sólo para hacer un tip0 de 
actividad turística genérica, sino para especificar, precisamen- 
te, la personalización y la catalanizacibn del producto turístic0 
de nuestro pais, 

Para no aiargarrne, que es la Última sección del Consell Exe- 
cutiu, aunque quedan algunas otras secciones que no son Con- 
selleries, yo quisiera terminar diciendo que, evidentemente, 
nosotros hacemos estas enmiendas cou el objetivo de mejorar 
el Presupuesto desde la perspectiva de nuestras prioridades en 
cuanto a la Conselleria de Comercio y Turismo. No creemos 
que el hecho de aceptar estas enmiendas pueda perjudicar una 
posible modernización de la situación de nuestro país. No creo 
que 10 lógico sea pensar que nuestras enmiendas van en contra 
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de la modernización, del progreso y dei bienestar social. Es 
más, nosotros creemos que este Presupuesto no es un presu- 
puesto de rnodernización, progreso y bienestar social, y, en 
todo caso, Ea accibn del Consell Executiu es una accih,  en 
todo caso, de bienestar no social, sino de mantenimiento del 
bienestar de algunos sectores, y que la Única posibilidacl de ver 
si el ConselI Executiu emprende una accibn de modernización, 
progreso y bienestar social es cuando, a la hora de 1st ejecución 
de este Presupueslo, a fa hora de sus acciones de gobierno, sea 
capaz de intentar tornar clecisiones que, en algunos casos, 
puedan no dejar con tanto bienestar a 10s sectores minoritarios 
de estc país que han impedido, durante tantos años, la moder- 
nimci6n del país. 

Si las wcioncs del Gobierno no son capaces de demostrar 
que 10s que han impedido la modernizacibn se sienten moles- 
tos por cstas acciones de gobierno, porque corporativamente 
las acciones de gobierno tocan sus intereses, las palabras de 
modernización, progreso y bienestar social son palabras vacías; 
y soiamenie 10 vanius a ver en las acciones de gobierno de cada 
dia, no a la liorii de decidir, desde esta tribuna, que estos presu- 
pucstos contribuyen a la modernizacibn o al progreso. 

Creo que en la acc ih  diaria,.. y hasta ahora, en 10s cuatro 
años anteriores y en 10 que va de gobierno, todavia ninguno de 
10s sectores que han impedido durante tantos ahos la modern¡- 
zación del pais se ha quejado contra el Gobierno de la Generaii- 
diid, todavia nunca se ha quejado contra el Gobierno de la Ge- 
neralitat, y gobernar un país es, a veces, tomar decisiones im- 
populares contra una mi noría corporativa, siempre que estas 
decisiones vayan en beneficio de la comunidad en general, y 
estas decisiones todavia no se han tornado, Si a partir de este 
Presupuesto 10 toman ... Yo no me creo que este Presupuesto 
vaya a conducir a d o ,  creo que no, solamente si se hace algun 
milagro. Yo he visto esta mañana en un periódico a dos perso- 
nalidades importantes de este Parlamento, el I-Ionorable Con- 
seller de Gobemación y el portavoz de mi Grupo parlamenta- 
rio, en una posición que no sé si, como ayer era el dia de 10s 
santos Inocentes, estaban rogando conjuntamente a 10s santos 
hocentes para que hicieran un milagro. Si 10s santos Inocentes 
consiguen que hagan un rnilagrg, posiblemente este Gobierno 
sea un gobierno de modernización y progreso. Si no, 10s Fresu- 
pues tos no me creo que Io sem. 

Gracias, señor President. 
El Sr. PRESIDENT: Per a un torn en contra, 1’11-lustre Dipu- 

t a ~  senyor Muntal, 
Ei SI: MUNTAL: Senyor President, senyores i senyors Di- 

putats, passaré primer a esmentar les esmenes que ha anunciat 
el Diputat que m’ha precedit en I’ús de la paraula, i quant a l’es- 
mena 85 I, que pretén crear una nova partida ((per a subvenci- 
ons a ajuntaments per a publicitat i promoció de les fires>>, 
dotada amb 15 milions de pessetes, les ajudes per a la prornoci6 
a les fires comercials ja Ics tenim nosahees contemplades en les 
particles 772.01 i 772.50, que van destinades a les institucions 
firals o entitats organitzadores d’aquestes fires; per tant, si els 
ajuntaments són organitzadors de les propies fires estan 
dotats, també, per fer Ú s  d’aquest cckdit de 150 milions de 
pesse tes. 

Quant a l’esmena 852, en la qual es vol rebaixar del concepte 
282 -realment, tant en la 852 corn en Ea 851 es pretenia re- 
baixar aixo-, el Diputat ja ho ha dit, nosaltres hem tret uns 

diners d’aquestes partides i ,  realment, han quedat j a  totalment 
exhaurides. No obstant aixo, aquestes partides que nosaltres 
contemplem aquí és prestar la preskncia del mateix stud, o 
sigui, del mateix Departament amb standpropi a les diferents 
fires, sigui la Fira de Sant Narcís de Girona, Sant Miquel de 
Lleida, EXPQ-RNS, Aliment Aria,. Nosaltres pensem que és 
bo que el Departament o la Conselleria estigui representada en 
un stand propi per a informació, tant dels consumidors com 
dels comerciants d’aquestes fires. 

Quant a la 853 i 854, es pretén crear una nova partida amb el 
concepte 472. Realment, al Departament, en aquesls Pressu- 
postos, aquestes partides estan en l’apartat 772 perque es pot 
entendre que la promocib es pot considerar, fins i tot, despeses 
d’inversió, ja que els seus efectes sobre el sector econbrnic que 
es promociona tenen lloc a llarg i a curt termini, i en la compta- 
bilitat empresarial són considerades corn a activables, i tambk 
en i’bdministració phblica; són consignades, per tant, en el 
capitol VI1 per les raons que nosaltres ja hem csmentat, perque 
considerem que, realment, poden ser partides d’i nversió. 

Quant a la 862, I’esmena 861, <<subvencions a ajuntaments 
per a estudis sobre cquipanients comercials i d’ordenacib del 
comerc;>>, i a dotar-la amb 3 milions de pessetes, el Departa- 
ment de Comerq, Consum i Turisme considera que els cstudis 
bisics a realitzar sobre equipaments comercials i d’ordenacib 
del comerq no s’han de fer a nivell locnl i pasar-10s als ajunta- 
ments, sinó que pensem que els estudis s’han de fer c? nivell co- 
marcal o bk supramunicipal, en una zona més amplia. 

Posteriorment, per a les implantacions concretes d’un 
equipament, es requerexi un estudi en qui: hi ha la demanda 
de I’equipament, i aquesta es f inaqa  per la partida 731 S O  del 
servei 03. 

Quant a la baixa d’aquests 3 milions de pessetes, pensem 
que est& justificada amb la col.ieccii, de la skrie <cQuk cal fcr? 
)), que dóna informació suficient ai consumidor i al comerciant 
referent a diferents partides. 

En I’esmena 866, amb qu8 e3 vol crear una nova partida de 
100 milions de pessetes amb baixa a la particla 761.50, aquest 
concepte ja I’any 8 1 esdevenia en els Pressupostos, venia desti- 
nat <<a ajuts a inversions de petites i mitjanes empreses comer- 
cials >>; per la importincia que tt5 per si mateixa aquesta viabili- 
tat, que s’ha anat demostrant al llarg d’aquests exercicis, 
creiem convenient que no es pugui rebaixar aquesta partida 
761.50. 

Quant a la 878, ((per a I’elaboració d’estudis, investigacions 
i assessorament del sector)), la consignació de 25 milions de 
pessetes en aquest concepte pressupostari, nosaltres ja conside- 
rem que queda suficientment cobert. 

A la 879, en eis exercicis pressupostaris del 1983 i 1984 s’ha 
portat a terme una política de creació de noves oficines d’infor- 
mació turística i dotació del material necessari. Per tant, amb la 
quantitat dels 20 milions de pessetes consignats es considera 
suficientment dotat aquest concepte pressupostari. 

Quant a la baixa dels 9 milions de pessetes <<a inversions di- 
rectes en la realització dels plans de promoció turística>>, 
aquest concepte &s biisic per atendre les accions de la Generali- 
tat per a la promoció del turisme i la preskncia de fires interna- 
cionals, campanyes de promocib d’imatge turística de Catalu- 
nya, que no em negaran els senyors Diputats que, realment, 
aixb j a  ha comerqat a fer els seus efectes. 
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Quant a Vesmena 8 8 1, {( dotacib per al funcionament d’estu- 
dis i dictimens d’un organisme mixt >), seguint l’acord que re- 
sulta dels Pressupostos de la Generalitat del 1983, aquesta con- 
signació esta en el servei 01. 

Quant a I’esrnena 882, amb quk es pretén dotar o crear una 
nova partida 613.01, de 20 milions de pessetes, els ajuts i inicia- 
tives a empreses públiques o privades estan consignats en dife- 
rents conceptes del projecte de Pressupost del Departament. 
D’altra banda, aquests tipus d’ajuts no poden regnar corn a nú- 
meros reals en el capitol VI, sinó que han de consignar-se en 
els capítols IV i VII, corn efectivament ja hi figuren. A més, 
sota l’acció del Departament per a la promoció turística, i’ofer- 
ta catalana ha estat i seri orientada a la personalitatzació, dife- 
renciació i catalanització del producte turístic a Catalunya. 

Quant a I’esmena 880, que pretén la. creacib de 1’Escola Ofici- 
al de Turisme de Catalunya, el senyor Diputat ha. esmentat que 
en el discurs d’investidura. del Molt Honorable President de la 
Generalitat, corn també en el programa electoral de la coalici6 
de Convergencia i Unió que es va presentar, hi havia la creació 
d’aquesta Escola de Turisme. Realment, és així. El discurs 
d’investidura era per una legislatura, per quatre anys; el progra- 
ma tambk era una oferta de quatre anys. 1 no solament no ens 
oposem a aixo, sinó que pensem que 1’EEscola de Turisme, nos- 
altres volem que sigui una escola universithria, i quan els tras- 
passos d’universi tats siguin ja efectius, realment pensem que 
encaixa dintre del Departament d’Ensenyament la creaci6 d’a- 
questa Escola de Turisme de Catalunya, que tanta falta ens fa 
després d’haver dit que &em la primera regi6 en turisme. 

De tota manera, també 1’Il.lustre senyor Diputat que m’ha 
precedit sabrh que en el Butlletí Qficial del Fadument de Catalu- 
nya, el número 30, amb data 3 de desembre de 1984, va ser el 
mateix Conseller d’Ensenyament qui va fer una resposta a una 
pregunta feta pel senyor Xavier Guitart i el senyor Martí Carni- 
cer respecte a la creacib, doncs, d’aquesta escola. 

Nu obstant aixb, també he de dir que hi ha importants sub- 
vencions quant a l’apartat de forrnacici professional, a la forma- 
ció de diferents branques del turisme, i que en les partides 
255,01, 765.01 i 772.131 hi ha contemplats 9.320.000 pessetes, 
5 milions de pessetes i 45 milions de pessetes, que estan desti- 
nats a tal fi, corn a suplencia per no haver-hi encara aquesta 
Escola Oficial de Turisme de Catalunya. 

Per tot aixb, nosaltres ens oposarem a totes aquestes esme- 
nes que han estat defensades anteriorment. 

Moltes grhcies, senyor President; grkies, senyores i senyors 
Diputats. 

El Sr, PRESIDENT: Anem, doncs, a procedir a la votació 
d’aquest conjunt d’esmenes defensades pel senyor Cigarrim. 

Els qui hi estiguin d’acord, que es posin drets. 
Els qui hi estiguin en contra? 
Els qui s’abstenen? 
Les esmenes han estat rebutjades per 31 vots a favor, 73 en 

contra i cap abstenció. 
Entrem ara a la Sindicatura de Comptes, que té una primera 

esmena, la 884. Per defensar-la (pausa), dono la paraula a 
1’Iilustre Diputat senyor Marc-Aureli Vila. 

EI Sr. VILA I COMAPOSADA: Grhcies, President. Senyo- 
res i senyors Diputats, les partides que fan referkncia a la Sindi- 
catura de Comptes, que porten, que tenen per a nosaltres les 
esmenes 884, 885 i 886, hem trobat que es tractaven -i ho 

diem en forma d’un interrogant- d’unes xifres que hem con- 
siderat, en principi, simplement exagerades. 

Comencem pel cas primer, que fa referkncia a les hores ex- 
traordinaries. En un organisme que inicia els seus treballs, 
trobar que les hores extraordinaries calculades representen, 
més Q menys, el 8%, en e1 sentit de pagament d’aquestes hores 
comparades amb eis sous generals, quan el Portaveu de Con- 
vergencia, I’I1;Iustre senyor Subiri, va dir que les hores extra- 
ordiniries al llarg del Pressupost eren més o menys de l’lo/o, 
aquest 8% realment el trobem altament exagerat, i aixb es veu 
simplement amb les xifres que vaig a dir: mentre que el total 
dels sous són 55.521.000 pessetes i escaig, les hores extraordi- 
niries cobreixen 4.880.000 pessetes i escaig. Per que aquesta 
quantitat d’hores extraordinaries? Vet ací el primer 
interrogant. 

L’altre interrogant es refereix a l’aspecte de la xifra consigna- 
da per a la Seguretat Sociai. En aquest cas, ens trobem que en 
les retribucions. .., perdó, el pagament de la quota de la Segure- 
tat Social referent a retribucions, és del 73O/o, Realment, I’inter- 
rogant aquí s’ha fet més gran, i caldria una explicació -que 
potser hi ks, esperem que hi sigui- per donar peu que nos- 
altres poguéssim retirar l’esmena, pero cridem l’atenció sobre 
aquest aspecte. 

I, per Últim, tenim el cas dels estudis i dictimens. A veure: 
un organisme que s’acaba de crear, que té una funció especifica 
i que les persones que l’integren, que ei dirigeixen, són especi- 
alitzats en un camp que realment les novetats són poques, ja 
que respon a unes normes, a unes tkcniques ben determinades 
i de les quals ells són altament coneixedors. Aleshores, ens 
preguntem per quk hi ha una quantitat de 10.000 milions de 
pessetes per a estudis i dicthmens -perdó, E0 milions de pesse- 
tes, lapsus iinguae. Nosaltres deixem, en aquest cas, hicament 
una partida, per a un cas molt especial, de 100.000 pessetes. 
Voldriem aclariments, i ,  en tot cas, mantindríem les esmenes. 

Gracies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Per a un torn en contra? L’I’IMustre Di- 

putat senyor Su birk té la paraula. 
El Sr. SUBIRA; Senyor President, senyores i senyors Dipu- 

tats, per a un brevissirn torn en contra que, en part, em serviri 
per assajar I’estat de la meva afonia. 

Nosaltres tenim tendencia, tenim una tendencia a compartir 
els motius que ha donat el senyor MamAureli Vila, 1’Ii.lustre 
Diputat senyor Vila, I una prova d’aaixo és que varn votar 
-juntament amb Esquerra Republicana- unes esmenes al 
Pressupost primer -molt parcial, per a un periode de temps 
molt curt- de la Sindicatura de Comptes. Perb hem de recor- 
dar tots plegats que la Sindicatura de Comptes és un organisme 
que no depen pas del Consell Executiu, és a dir, el Consell Ex- 
ecutiu ha rebut simplement el Pressupost de la Sindicatura de 
Comptes i l’ha presentat al Parlament. És un organisme, aixo 
si, que des dei punt de vista pressupostari estB subjecte a les de- 
cisions del Parlament, i podríem modificar el seu Pressupost, 
bbviament. Per6 nosaltres pensem que, un cop donat aquell 
primer avis que varn donar en el Pressupost inicial, cal que, al- 
menys per a aquest exercici, fem confianca a ia Sindicatura de 
Comptes, que, per la composicib dels seus membres, pensem 
que 6s un organisme d’alta responsabilitat. I --hi insisteixo- 
la nostra posicib seria inicialment fer confianca al plantejament 
que ells han fet, tenint una actitud expectant -perqui? els ar- 
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guments dels senyor Marc Aureli Vila els compartim en part, 
almenys-, i veure, vigilar, veure si l’aany proper hem de modi- 
ficar els nostres criteris. 

Potser hmbé es produirk el cas l’any que ve que la mateixa 
Sindicatura de Comptes, amb l’experiencia d’un any, modifica- 
rh els seus criteris, i no s’hagues de donar la situació que el Par- 
lament retallés et Pressupost d’un organisme, en principi, 
doncs, format per gent mul t responsable, corn és la Sindicatura 
de Comptes. 

Per tant, nosdtres, sense voler entrar en el fons de la qiies- 
 ió, almenys en aquest primer exercici, f d e m  confianp al 
Pressupost presentat, votariern en contra de les esmenes; perb 
el que si que podcrn assegurar al Grup d’Esquerra Republicana 
és que estarem molt vigilants respecte a aquestes partides, de 
cara al Pressuposl de lkxercici que ve. 

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

El Sr. PRESIDENT: Bé, anem a procedir, doncs, a la votacib 
de les esmenes.. . U.7. SL vila i Cornaposah demana per parim) 
El senyor Vila? 

El Sr. VILA I COMAPOSADA (de l’escb estuant): El raona- 
ment que ha fet 1’Mustre representant del Grup de 
Convergkncia.. . 

El Sr. PRESIDENT: i Unió. 
El Sr. VILA I COMAPOSADA: ... realment crea (rialles). ,. 
El Sr. PRESIDENT: I Unió, Convergencia i Unió (Rialles.) 
El Sr, VILA 1 COMAPOSADA: Convergkncia E Unió. (Ri- 

ulles.) No vaig a buscar la dcsuniÓ hialles), simplement el que 
vull dir 6s que obre un altre quart interrogant, perb aquest amb 
la confiancil que assenyala precisament 1’Ii.lustre senyor 
Subirk, que deixem passar quest  any. Veurem qui: succeeix i 
retirem, per tant, les esmenes, 

El Sr. PRFSIDENT: Molt bé, moltes gricies. Seguint amb la 
Sindicatura de Comptes, trobo una nota referent a I’esmena 
889, dei Grup Socialista, amb I’anotacib de <<parcial H. Sembra 
indicar que el Grup Socialista es reservava de tornar a interve- 
nir per algun aspecte ... Perdó, aixb és de I’Institut Catali de 
Serveis a la Joventut. Perdonin l’crror. ks que realment 
aquesta anotació volia dir que es reservava de tornar a interve- 
nir en aquesta qüestió? Sí? Doncs, aleshores, és el moment de 
rer-ho. L’IHustre Diputat senyor Snto té la paraula. 

Et Sr. SOTO: Senyor President, defensaré conjuntament 
totes les esmenes socialistes que fan referkncia a i’hstitut 
Calalh de Serveis ii la Joventut, que crec que sbn la 888, la 89, 
la91 i Ia92. 

El Sr. PRESIDENT: A veure, vol tornar-ho a repetir? 
El. Sr. SOTO: 888,89,91 i 92. 
El Sr. PRESIDENT: Oricies. 
El Sr. SOTO: Scnyor President, senyores i senyors Diputats, 

tornem, amb aquestes esmenes, al terna de les instalhcions al 
servei de la joventut. Nosaltres el que proposem amb aquestes 
esmenes es la creaci6 d’una xarxa d’instalhcions, concreta- 
ment d’hostatges, de cases de joventut ¡ ludoteques que fos 
feta conjuntament pel Consell Executiu de la Generalitat, hs a 
dir per IYInstitut Catala de Serveis a la Joventut, i pels 
ajuntaments. 

Per a nosaltres aixo no són les subvencions que es donen als 
ajuntaments per crear infrastructura, no són els convenis que 
la Direcció General de Joventut signa amb un ajuntament per 

traspassar un local, tal com se’m va dir en la resposta l’any pas- 
sat. I SUPOSO que ei meu 11-lustre contradictor podri entendre 
perfectament la diferencia entre l’actual política i el que propo- 
sem els socialistes, que és la creació d’una xarxa que sigui uti- 
litzada conjuntament, que sigui gestionada conjuntament, quc 
sigui fruit deis fons pbblics de la Generalitat, pero també dels 
fons públics dels ajuntaments. 

Suposo que l’argument que se’m donarh scrk l’argument 
que no hi ha recursos, que no hi ha diners per fer-ho. Jo ja els 
vaig dir ahir que, en canvi, per condicionar instal-lacions de la 
iniciativa privada que han estat incomplint les normes sobre 
cases de colbnies, per a aixb si que hi ha diners, perquk per 
aixb els estem subvencionant en el Pressupost de la Direcció 
General de Joventut, En canvi, per crear instal.hcions noves, 
instdlacions públiques, per a aixo no hi h a d’ mers, 

Igualment, presentem unli esmena per la qual es tracta de 
crear una xarxa d’informació i assistkncia als joves, que nos- 
altres hem situat en l’lnstitut Catala cie Serveis ii la Joventut 
perquk, des de la nostra concepció, l’lnstitut hauria de complir 
aquesta missió, i la Direcció General de Joventut n’hauria de 
complir unes altres, inis en un sentit interdepartarnental. 

I aixb no té res a veure amb la sevii Llei de Creació, perqui: la 
Llei de Creaei6 de I’lnstitut possibilita la crcaciÓ d’aquesta 
xarxa d’inforrnacih. I no em diguin que aquesta xarxa ja hi és, 
perque el que hi ha es que s’hn informatitzat, que s’esth Ire- 
ballant en la seu de la üirecci6 General de Joventut ordenant 
la documentacici; perb aixo no 6s una xarxa d’informació i d’as- 
sisteneia als joves. 

L’esmena 888, el que pretenia era crear una quantitat especí- 
ficamcnt dedicada a I’Any Internacional de la Joventut. ks cert 
que e n  el Pressupost per programes consta una quantitat, pero 
dintre d’un concepte, que es {(Promoció i desenvolupament n, 
i nosaltres pensem que, igual que pes a la Direccib General de 
Joventut s’hha fet una partida especifica, seria convenient 
també que es fes en el si cic I’Institut Cafnlh de Serveis a la 
Joventut. 

Com que en aquestes intervencions un sempre ha de pre- 
veure quina serB la resposta del seu contradictor, i jo ahir em 
vaig trobar que els meus arguments eren respostos per un 
escrit que es va llegir, que comenpiva amb desqualificacions 
personals i que, per descomptat, eslava escrit molt abans, molt 
abans que jo sortís (z aquesta tribuna a defensar les nostres es- 
menes, jo evitaré al Grup parlamentari que el meu Il.lustre 
contradictor i i  faci un flac favor, retirant aquestes esmenes. 

ries mes, i moltes grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: Ara, som a ¡’esmena 890, del Grup par- 

lamentari del Partit Socialista Unificat de Catalunya. 
L‘ll-lustre Diputat senyor Ribb té la paraula, 

~i sr. R J B ~  (de YCSC~ estant): Scnyor President, teiegrifica- 
ment, nosaltres plantegem passar 15 milions ..., 35  milions, 
perdó, a ajuntarnen ts per subvencionar instaklacions R entitats 
juvenils, tal com diu el Butikti. 

El Sr. PRESIDENT: Per a un torn en contra? (Pausa.) 
L’llhstre Diputat senyor Pere Casals. 

EI Sr. CASALS 1 LEZCANO (de /’escó estant) Senyor Presi- 
dent, també per fer una contesta molt telegrifica. Per indicar al 
senyor RibÓ que aquesta partida ja hi és? en els Pressupostos de 
la Direcció General de la Joventut, per un import de 40 mili- 
ons, i també per indicar-li que les baixes que proposa, que són 
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a <<Inversions de serveis comarcals i ludotequem, i la 
((compra de la nova seu central )>, no sbn, al nostre entendre, 
rebaixa bles. 

Moltes grhcies, senyor President. 
El Sr, PRESIDENT: B6, anem, doncs, a votar aquesta 

Els qui hi estiguin a favor, que es posin drets. 
Els qui hi estiguin en contra? 
Els qui s’abstenen? 
L‘esmena ha estat rebutjada per 33 vots a favor, 60 en contra 

i cap abstenció, 
Entrem ara a 1’Escola d’hdministració Pública, per a la qual 

hi ha una esmena, 893, del Grup parlamentari del Partit Socia- 
lista Unificat de Catalunya. Fer defensar-la, tinc el gust de 
donar ia paraula a 1’11.lustre Diputat senyor RibÓ. 

EI Sr. RIS6 (de I’escÓ estavmf): Senyor President, en honor de 
la veritat, he de dir que el senyor Escudé em va fer fer membria 
que teníem aquesta altra esmena sobre I’Escola, i ,  aleshores, 
molt afectuosament per al senyor Escudé, no tant per al 
Govern i la majoria que li d6na suport -diferenciant, doncs, Ia 
qüestió personal de la qüestib política--, volem insistir que 
tenim una Escola d’AdministraciÓ Pública a Catalunya --i he 
dit << tenim D, senyor Escudé- que és purament i simplement 
Ia DelegaciÓn Regional del Instituto de Estudios de la Admi- 
nistración Local, corn fa molts anys que s’esdevé. O sigui, 
tenim una autonomia i una Escola, i 1’Escola no passa dei que 
ja era. 

Voste em va dir ahir, senyor Escudk: <<Cada any volem po- 
tenciar l’Escola>>. S í ,  6s que cada any, perb 6s que esti igual. 
Per aixo em diu <<obstinat>). Si, obstinat perquk, malgrat que 
cada any vostk em diu el mateix --{ara potenciarem 1’Escola 
>>-, potenciar I’Escola, per desgricia seva i meva, no passa per 
aquests 229 milions, passa per tenir capacitat autonornica de 
formar i seleccionar funcionaris. I els acords a quh el seu i meu 
Govern ha arribat sobre Funcib Pública a nivell d’Estat impe- 
deix taxativament que seleccionem i formem funcionaris, A 
veure si se’ns entén d’una vegada, Per tant, és una crítica polí- 
tica frontal haver claudicat a tenir una politica de funci6 pública 
prbpia, i és per aixb que nosaltres presentem l’esmena. Tota la 
resta, si fa dos-cents cursets mes, tres-centes taules rodones 
més, dos-cents seminaris mks, aixo no és potenciar 1’Escola. 

Senyor President, de tota manera, nosaltres retirem aquesta 
esmena, 

EI Sr. PRESIDENT: Moltes grkies. Bé, ara hem de passar, 
si els meus comptes no fallen, a la 905, de Convergkncia i 
Unió. Per defensar aquesta esmena 905 dono la paraula a 
I’Illustre Diputat senyor Masó. 

El Sr. MAS6 (de I’escb estant): Senyor President, senzilla- 
ment per dir que en aquesta esmena proposem el canvi només 
del nom perque, d’acord amb la Llei que va ser aprovada en 
aquest Parlament de Creació de I’Institut Catali del. Mi, 
aquests préstecs siguin, no només a corporacions locals, sin6 
també a corporacions de dret públic. 

Aixb i res més, senyor President. 
El Sr, PRESIDENT: Un torn en contra? Hi ha algun torn en 

contra? (Pausa.) No hi ha torn en contra. Posem a votacib 
aquesta esmena, doncs. 

Els qui estiguin d’acord amb aquesta esmena, que es posin 
drets. 

esmena 890, que ha defensat el senyor Ribb, 

Els qui hi estiguin en contra? 
Els qui s’abstenen? 
L’esmena ha estat aprovada per 66 vots a favor, cap en 

contra i 34 abstencions. 
Passem ara a l’lnstitut Catala de la Salut, esmena 906, a 

chrrec del Grup parlamentari del Partit Socialista Unificat de 
Catalunya. Per defensar-la tinc el gust de donar la paraula a 
I’Honorable Diputat senyor Espasa. 

Ei Sr. ESPASA (de Ikscb estant) Si, senyor President, en 
primer ll,oc, per anunciar que defensarem en un sol torn I’es- 
mena 906, 908,909,910, 91 2., ., que són totes les de 1’Jnstitut 
Catali de la Salut. 

El Sr. PRESIDENT: D’acord. 
El Sr. ESPASA: I també, abans de comenGar, senyor Presi- 

dent, per advertir d’un error, d’una esmena tecnica, d’un error 
tecnic, i, per tant, demanar que es prengui en consideració 
corn a aixb, perquk en les esmenes 908, 909 i 910, aili on van 
destinades les partides, hi ha un error i on diu <<Número OrgB- 
nic 41 .O0 H, ha de dir ((42.00 H .  És una esmena tkcnica, eh? 

El Sr, PRESIDENT: Suposo que no hi ha objecció. 
Endavant. 

El Sr. ESPASA: Si convé, ho puc passar després per escrit. 
El Sr, PRESIDENT: D’acord, d’acord. 
El Sr. ESPASA: Aleshores, aquest conjunt d’csmenes sobre 

l’lnstitut CatalB de la Salut, de fet, si s’hagués complert la Llei, 
si el Consell Executiu i el Conseller de Sanitat i Seguretat 
Social complissin les lleis del Parlament de Catalunya, proba- 
blement aquest Diputat no hauria de fer ara la defensa i cansar- 
10s amb tres minuts més de defensa. 

Pero, corn ja hem repetit fins a la sacietat -pero n efectes 
d’acta i a efectes polítics volem que en quedi plena i clara 
constincia-, en Z’Institut Catal& de la Salut i en 1’Institut 
Catalh d’Assistkncia i Serveis Socials, en tant que entitats ges- 
tores de la Seguretat Social, el Consell Executiu ha incomplert 
la normativa d’aquest Parlament. La Llei de I’ICS i de I’ICASS 
mana que els Pressupostos siguin vistos i aprovats en forma 
d’avantprojecte per les forces socials, pels sindicats i per la pat- 
ronal. Aixb no s’ha fet perque no s’ha volgut fer, amb una 
clara mostra de prepotencia, de menyspreu per la concertació 
social, i aixb porta que aquest Diputat hagi de defensar algunes 
esmenes que, probablement, si les forces socials haguessin par- 
ticipat -tal corn mana Ia Llei d’aquest Parlament - en ¡’elabo- 
ració dels avantprojectes abans que es convertissin en projec- 
tes, no estariem ara discutint aquestes esmenes. I aquestes es- 
menes, en concret, que ens haguéssim estalviat segurament de 
discutir són les següents, i en faré una defensa separada, de 
cara a facilitar també la tasca del meu Ilelustre contradictor. 

La primera esmena, la 906, nosaltres la presentem perquh, 
en la nostra opini6, i si no se’ns demostra el contrari, estem 
davant d’un cas flagrant d’il.legalitat -i abans el portaveu dei 
meu Grup ha fet esment a un altre cas similar d’una altra Direc- 
ció General. Es tracta del concepte 150, del servei 41, {{Admi- 
nistració general dels serveis sanitaris de la Seguretat Social H, 
és a dir ... <<adrninistracib general de serveis sanitaris de la Segu- 
retat Sociabr. Per tant, s’ha d’entendre, serveis fets, admi- 
nistrats i servits per funcionaris de la Seguretat Social, per fun- 
cionaris o per personal estatutari de la Seguretat Social. I dic 
aixb perquk si es mixa l’article 14, <<altre personab, el pressu- 
postat són nom& 10 milions de pessetes, i,  en canvi, si es mira 
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el concepte 150, la productivitat resulta que &s de 47 milions 
de pessetes. I resulta que al personal funcionari i estatutari de 
la Seguretat Social, aquest concepte de productivitat no se’ls 
pot aplicar, és absolutament ilkgal la seva aplicaci6 al personal 
funcionari i estatutari de la Seguretat Social. Espero que ..., 
desitjaria haver-me equivocat en aquesta apreciaci6 i que el 
meu contradictor m’ho pogués aclarir, pero en aquests mo- 
ments, i amb el document pressupostari a la mA, em temo que 
aquesta partida 6s clarament il4egal. I d’aquí la nostra esmena, 

tes altres quatre esmenes que es presenten proposen trans- 
ferir partides de I’Institut Catali de la Salut, de 100 milions 
cada una d’elles, a I’lnstitut Catath de Sanitat i Serveis Socials. 
Estalvio dir de quines partides es fa. Creiem que s6n partides 
en qu& es pot fer aquesta reduccib. Sabem que 6s una reducció, 
perb voliem augmentar el deute públic, i, en canvi, si que 
volíem contribuir -nosaltres també- a donar soEuci6 a una 
promesa electoral que Convergkncia i Unió després no va co- 
mplir i a una petició que ens va arribar, per part d’un grup d’a- 
fectats -concretament, els minusvilids psíquics- , i nosaltres 
volíem ajudar, amb aquestes transferencies, concretament fins 
a la xifra de 400 milions de pessetes, a engruixir aquesta partida 
en I’ICASS. 

I, finalment, i amb aixb acabo, I’últirna esmena que propo- 
sem en aquest conjunt d’esmenes de I’Institut Catali de la 
Salut era una esmena que redu‘ia aqueIln partida que tantes ve- 
gades he esmentat en les meves intervencions, la partida més 
gran unithria de tot el Pressupost de la Generalitat, la partida 
de concerts, la partida de lliure disposicib, en mans del Consell 
Executiu, en mans del Conseller, la més gran de tot el Pressu- 
post de la Generalitat, prhcticament un terF del Pressupost de 
la Generalitat, ks, en aquest cas, d’absoluta lliure disposicib. I 
aquesta lliure disposició, com ja hem anat denunciant en altres 
intervencions, es dedica a mantenir una estructura de la despe- 
sa recolzada, fonamentalment, en l’activitat concertada amb 
mitjans aliens -i, dins d’aquesta activitat concertada, en I’acti- 
vitat concertada amb mitjans privats lucratius, que en altres 
intervencions ja hem demostrat com són més ineficients, més 
cars que no la mateixa activitat pública. I aixb succeeix mentre 
no s’acaba d’obrir la Residhcia de Badalona, Can Ruti o Ger- 
mans Trias, mentre no sabem quan s’obrirh 1’Hospital de Vic, 
I’Hospital de Viladecans, 1’Hospital de la mancomunitat 
Sabadell-Terrassa, quan es <( publificarh H - perqwk no té altra 
sortida que (< publificar-se )r - I’Hospital Oncolbgic, i mentre 
tot aixb no succeeix, veiem com I’estructura de concerts, la 
partida més alta de tot ei Pressupost de ia Generalitat, continua 
esmerqant-se, fonamentalment, en activitat concertada, i, dins 
de l’stctivitat concertada, en una part no negligible -no la més 
important, perb en una part no negligible-, en I’activitat pri- 
vada i lucrativa, que ja hem vist que és molt més eficient per 
als que se’n lucren, perb molt ineficient per al sector públic, 
molt ineficient, molt insolidiria i molt poc democrhtica per al 
conjunt de la poblacib catalana que esti coberta per la Seguretat 
Social, que -com ens recordava el senyor Conseller-, és del 

&s per tot aixb que nosaltres hem presentat aquest conjunt 
d’esmenes, i encara voldríem afegir un altre argument, argu- 
ment que ja es va esmentar en Sa defensa a Ia totalitat i que serh 
corregit a travks &una esmena tecnica en el títol de la Llei, 
perb que, a pesar de corregir el titol de la Llei, nosaltres ens 

94%. 

temem que s’esti produint una altra greu infracci6 en l’estruc- 
tura del Pressupost de la Generalitat. Eis articles 58 i 59 de la 
Llei de Finances Públiques de Catalunya preveuen quina és la 
part que, en funció del tresor de la Generalitat, és a dir del con- 
junt de recursos de la Generalitat, pot la Generalitat endeutar- 
se o emetre avals. Doncs bé, com que es fa figurar corn a treso- 
reria de la Generalitat la part de la Seguretat Social -ho recor- 
do, la meitat del Pressupost-, resulta que estem utilitzant els 
diners de la Seguretat Social per augmentar els possibles coefj- 
cients d’wals o d’endeutament, a l’interior o a l’exterior del 
país, Aixb que estA fent la Generalitat, a I’Estat espanyol no es 
fa, perquk per alguna cosa, quan s’aproven els Pressupostos de 
I’Estat, se separen clarament els quatre bilions que s6n -als 
Pressupostos de I’Estat- els que maneja el Ministre d’Econo- 
mia i Finances, el senyor Boyer, per als seus coeficients d’en- 
deutament, dels quatre bilions que són la Seguretat Social. En 
canvi, aquí, el senyor Cullell i el Govern en ple ens fan un joc 
de mans, ens posen la Seguretat Social dins del tresor de la Ge- 
neralitat i, aleshores, diuen que d’aquest conjunt és del que fan 
servir els seus coeficients per endeutament, per emetre avals. 

Aixo és també, per a nosaltres, una manifesta irregularitat 
de I’estructura del Pressupost de Ia Generalitat, que, en funcib 
del que diuen els articles 58 i 59, no s’adequa al que 6s la nor- 
mativa que li és aplicable, substitutoriament, de la Llei Gene- 
ral Pressupostiria i la Llei General de Seguretat Social, que, en 
la mesura que aquí no esth regulat ni en la Llei de Finances Pit- 
bliques ni en la Llei de I’TCASS, hauriem d’atendre’ns a 
aquesta aplicació substitutiva, i, com que no es fa, s’esti come- 
tent, per a nosaltres, una clara ilkgalitat. 

EI Sr. PRESIDENT: Per a un torn en contra, té la paraula 
I’Illustre Diputat senyor Escudé. 

El Sr. ESCUDI? GrAcies, senyor President. Senyores i seny- 
ors Diputats, en aquest torn en contra em limitar& a analitzar 
Ses esmenes presentades, perquk -com recorden, suposo, 
totes les senyores i els senyors Diputats- el més clar de la 
intervencib de 2’Honorable senyor Espasa ha estat dedicat a re- 
produir per enhsima vegada les seves motivacions, perfecta- 
ment legitimes, entorn de dos temes: el tema de la participació 
dels brgans de govern de 1’ICS i de I’ICASS, i el tema del 
chIcul, la base de c8lcul del coeficient d’endeutament, temes 
que a bastament van sortir en el debat de totalitat, en, el debat 
de totalitat del Pressupost, ha sortit moltissimes vegades en 
aquest debat i, per tant, no hi insistiré, no hi entrarb. 

Limitant-me a les esmenes concretes que ha defensat el 
senyor Espasa, aquest grup, aquest conjunt d’esmenes, jo diria 
que el podem agrupar en dos subconjunts. El primer subcon- 
junt es compon de les cinc primeres esmenes, i el segon sub- 
conjunt de l’esmena concreta 912. Perquk les cinc esmenes, la 
906, 908, 909, 910 i 921, totes fan el mateix, que és agafar 
diners de \’Institut Catali de la Salut i transferir-los a I’ICASS. 
Aquí jo crec que podríem tornar a repetir el debat que hem fet 
aquest mati, amb la senyora Ferran, sobre les prioritats, Nos- 
altres entenem que hi ha unes prioritats importants a L’Institut 
Gatali de la Salut i unes altres a 1’Tnstitut Catal& de 1’Assisthcia 
i els Serveis Socials. Aleshores, cada un d’ells ... dintre de les 
disponibilitats, tant propies com transferides, del Pressupost 
de la Seguretat Social, dintre d’aquestes possibilitats, hi ha una 
distribució que entenem harmonica, i per aixb ens hem d’opo- 
sar a aquesta transferkncia, perqub per dotar -que seria neces- 
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sari fer- ho- millor els serveis de I’TCASS no podem desprote- 
gir els serveis de I’ICS. 

Entrant, concretament, a analitzar breument cada una d’a- 
questes esmenes, doncs, tenim que la primera esmena, la 906, 
pretén eliminar uns determinats incentius i hores extra de 
1’Administració general. EI senyor Espasa s’hi ha referit molt 
especialment, a aquest tema. L‘esmena 908 fa referencia a la 
desaparició de maquiniria, installacions i utillatge. L‘esmena 
909, a la desaparició de subministraments a l’aassistkncia sanjta- 
ria de mitjans propis amb instalhcions obertes. L’esmena 91 O, 
als transports. L’esmena 921 per a mi 6s la més sensible, 
perquk, no sé si inadvertidament o no, el que pretén aquesta 
esmena, la 921, es reduir fortament unes despeses de funciona- 
ment dels serveis transferits de l’AISNA, concretament l’hos- 
pital de malalties reumatiques, de Barcelona, i I’hospital del 
torax, de ThTaSSd. Aqui recordo que hi havia una esmena an8- 
loga, del Grup Socialista, i, en coneixer el seu contingut, va ser 
retirada. Perquk crec que aquestes dues institucions, i molt es- 
pecialment I’hospital del torax, de Terrassa, que té uns gravis- 
sirns problemes, jo crec que no padriern agreujar-los encara 
mes reduint o suprimint aquesta partida per destinar-la a 
I’FCASS. 

Per tant, doncs, nosaltres, d’una banda, ens oposarem a I’a- 
dopcib d’aquestes esmenes. 

I,  finalment, aquest segon subconjunt, I’esmena 912 -com 
molt bé ha dit el senyor Espasa- ks la ilhstracib mks transpa- 
rent de la dualitat o la discrephncia de politiques sanitaries, 
perque, com ell ha dit, consisteix a transferir, dintre de 1’XCS 
--aquí ja no es parla de I’TCASS, és transferkncia interna-, 
passar 10,000 milions de 1’14 assistencia sanitiria amb mitjans 
aliens )) a I’<{assistkncia sanitirria amb mitjans propis en institu- 
cions tancades)). Vol dir que, en definitiva, jo crec que tot ei 
que poguks afegir a aixo seria superflu, perquk 6s un tema que 
ha estat, en ei fons, una de les grans idees de controvkrsia, en 
aquest debat, sobre temes sanitaris. T més si tenim en compte 
que la partida assignada comporta un increment per a l’any 85 
dels concerts d’assistkncia sanithria amb mitjans aliens, amb 
un 5,8%, notoriament per sota del previsible índex d’incre- 
ment de preus del consum; ens sembla que aixo encara reforqa 
mks, al marge dels temes ideolbgics, la necessiria oposicib a 
l’adopció d’aquesta esmena. 

Per tant, per tots aquests motius, senyores i senyors Dipu- 
tats, votarem en contra d’aquestes esmenes. 

Grkies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Anem, doncs, a ia votacib de les cinc es- 

Els qui estiguin a favor d’elies, que facin ei favor de posar-se 

Els qui hi estiguin en contra? 
Els qui s’abstenen? 
Les esmenes defensades per 1’Honorable Diputat senyor 

Espasa han eslat rebutjades per 36 vots a favor, 67 en contra i 
cap abstenció. 

1 ara, si jo no m’erro, entrem ja en 1’Institut Catala d’Assis- 
timcia i Serveis Socials, i la primera esmena amb quk ens 
trobem és la 920, del Grup parlamentari del Partit Socialista 
Unificat de Catalunya, per defensar la qual tinc el gust de 
donar la paraula a E’Honorable Diputat doctor Espasa. 

EI Sr. ESPASA (de !’escó estant): Sí, senyor President, per 

menes defensades pel doctor Espasa. 

drets. 

agrupar en una... la 920, la 921, queda retirada; la 922; la 929, 
que queda, també, retirada -la 928, perdó-; la 929, que 
queda retirada; la 933, i ja esta, que són totes les de 1’Institut 
Catalh de la Salut, I anuncio que, per no cansar.. . 

EI Sr. PRESIDENT; Perdó, I’Institut Catali d’AAssistkncia i 
Serveis Socials. 

EI Sr. ESPASA: L‘Institut Catali d’Assistkncia i Serveis So- 
cials, si, senyor President, i que amb els mateixos arguments 
de base amb quh he defensat. les de I’Institut Catali de la Salut, 
dono per defensades, 

EI Sr. PRESIDENT: Molt bé, moltes grkies. Un torn en 
contra? 

El Sr. ESCUDk .(de /’esc6 estant): Senyor President, podria 
fer algunes matisacions importants, pero jo crec que cal agrair 
l’agilitat i rapidesa en el debat, i tambk dono per fet el torn en 
contra perque, realment, amb matisos importants, potser, 
per6 podriem tornar a repetir el mateix que hem dit abans i ,  
per tant, estalviarem a la Cambra aquesta nova cirrega. 

Grhcies, senyor President. 
EI Sr. PRESIDENT: Molt bé, moltes gracies a tots dos. 

(Rialles.) 
Anem, doncs, a votar aquestes esmenes a penes defensades 

i combatudes, pero penso que la Cambra en té prou coneixe- 
ment per poder votar. 

Els qui estiguin a favor de les esmenes, que es posin drets. 
Els qui hi estiguin en contra? 
Els qui s’abstenen? 
Les esmenes han estat refusades per 35 vots a favor, 67 en 

contra i cap abstencih 
Ara entrem, ens toca ara l’esrnena 93 1, del Grup Socialista. 

Retirada? (Pausa.) Ara entrem en la Corporació Catalana de 
Radio i Televisió, l’esmena 935. Est& retirada? No? (Pausa.) 
El senyor Santiburcio te la paraula. 

EI Sr. SANTIBURCIO (de l’escb estant): Senyor President, 
les esmenes a la Corporació Catalana de RBdio i Televisió van 
nkixer, fonamentalment, en constatar ei Grup Socialista que 
estavem davant un Pressupost que era una Pressupost fona- 
mentalment fosc, un Pressupost molt poc transparent, del qual 
en Comissi6 ens van donar alguna informacib, i el senyor 
Víctor Torres, ahir, va donar a la Cambra un conjunt d’infor- 
mació quant a remuneracions d’un conjunt de chrrecs, pero el 
que ni ei senyor Víctor Torres ni els Grups de l’oposició 
podem dir avui, encara, és quins son els assessors, quin ks ei 
nombre d’assessors, quines són les remuneracions dels asses- 
sors, etcktera. 

hs evident que aquí no hi ha cap partida per pagar els asses- 
sors, i tots sabem que hi ha, per exemple, un ex-director de 
TV3 que, el dia seglient de ser cessat pel Consell Executiu, se 
li va fer un con tracte d’assessor amb una remuneració molt ge- 
nerosa. Per tant, és evident que no hi ha transparkncia, és evi- 
dent que estern davant un Pressupost molt fosc, és evident que 
aquest Pressupost no esta essent utilitzat amb criteris d’eficien- 
cia i amb criteris de bona gest%, i és per aquesta raó que nos- 
altres vdrem presentar les nostres esmenes. No obstant aixo, 
nosaltres farem una tasca, rnitjancant una actuació del nostre 
Grup parlamentari en la Comissi6 de Control de la Corporació 
Catalana de TV3, que intentari, al llarg de l’any 1985, treure 
l’aigua clara d’aquest Pressupost, del qual dificilment es pot ob- 
tenir una informacib important. 
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Per aquestes raons, retirem totes les esmenes a ia Corporació 
Catalana de Ridio i Televisió. 

El Sr. PRESIDENT: Molt bk, gricies. Si són retirades, natu- 
ralment, no hi ha torn en contra, i amb aixb hem acabat les es- 
menes aquestes de tipus puntual. Recordin, de tota manera, 
els 11-lustres senyors membres de la Cambra, que vam deixar 
aIjarcats uns articles del curnenpment de I’articulat. Aquests 
articles s6n t’article 1 i I’article 11, parcialment. L‘wticle 1 té 
dues esmenes. Hem de considerar-les decaigudes? Doncs, de- 
caigudes. A l’article l l hi ha també dues esmenes, una general, 
socialista, i una de l’apartat 1, del Partit Socialista Unificat de 
Catalunya. (Pausa.) El senyor RibÓ té la paraula. 

El Sr. RIRÓ: Senyor President, solament demanem que es 
posi a votació l’apnrtat d) d’aquesta esmena, junt amb I’esrnena 
716, o sigui, l’oportunitat, una altra vegada, que tenen, de 
votar la creació d’un fons per a i’ocupació. 

EI Sr. PRESIDENT: Hi ha un torn en contra? No. Doncs, 
posem a votacib aquest apartat de I’esmena 716. 

Els qui estiguin a favor d’aquest apartat, que es posin drets. 
Els qui hi estiguin en contra? 
Els qui s’abstenen? 
L’esmcna ha estat refusada per 36 vots a favor, 47 en contra 

i cap abstenció. 
Bé, aril hem de passar ja a l’exposicib de motius, per a la qual 

haig de fer un advertiment als i l h m e s  membres de la Cambra. 
Cal tenir en compte.. . (Pausa.) Ah, perdó, hem de votar el text 
del Dictamen en relaci6 amb I’article 1 i amb l’article 11, en la 
part qut: iIEI estat esmenat. 

Bé, els qui estiguin d’acord amb aquest text del Dictamen, 
que es posin drets. 

Els qui hi estiguin en contra? 
Els qui s’abstenen? 
El te; I del Dictarnen, pel que respecta a l’articie 1 i a la part 

que hem discutit de l’article 11, ha estat aprovat per 74 vots a 
favor, 40 en contra i cap abstenció. 

Anem, doncs, ara, a l’exposicib de motius. Aquesta Presi- 
dkncia ha de fer avinent a les Illustres Diputades i als Illustres 
senyors Diputats que, en el Butliezí #ficiol del Parlament de Cu- 
tulutrvlya número 36 ,  per un error material, no va ser publicada 
l’exposició de motius corresponent al Projecte de Llei del Pres- 
supost de la Generalitat de Catalunya i les seves Entitats Auto- 
nomes per al 1985, que la Comissi6 d’Economia, Finances i 
Pressupost, d’acord amb l’article 93,6 dei Reglament, havia 
acordat d’incorporar com a preambul de I’esmentada Llei. 

El text d’aquest p r e h b u l ,  ates que no va ser esmenat, és el 
mateix que figura en el Rutlkti Qjicial del Parlament de Catah- 
nyu, número 28, pBgina 1059. Bavant d’aixo, aquesta Presi- 
dencia ha de demanar a la Cambra si acorda de mantenir el pre- 
hmbul de la Llei. 

Per tant, els senyors Diputats que hi estiguin d’acord, que 
tinguin la bondat de posar-se.., (L% Sr. Subirb demana perpm- 
lar.) Digui, senyor., . 

EI Sr. SURIRA: Perdó, senyor President, per aclarir la vota- 
ció. Votem, si es vota afirmativament, significa mantenir 
aquest text com a prehmbul. 

Ei Sr. PRESIDENT: Exacte. 
EI Sr. SUBTRk Griicies. 
EI Sr. PRESIDENT: Be, els qui estiguin d’acord amb aquesta 

precisió, que tinguin la bondat de posar-se drets, (Rialles.) 

BB, els qui hi estiguin en contra? 
Els qui s’abstinguin? 
Aquest preimbul no ks mantingut perque no ha tingut cap 

vot a favor, 69 en contra i 45 abstencions. 
Anem ara, doncs, a la votacib dels titols. Prego, doncs ... Ah, 

hi ha una esmena tecnica. 
El Sr. SECRETARI PRIMER: Esmena tkcnica al títol de la 

Llei, presentada per tots els Grups parlamentaris. resmena 
tbcnica proposa que el títol de la Llei sigui: {<Pressupostos de la 
Generalitat, de les seves Entitats Autonomes i de les Entitats 
Gestores de la Seguretat Social per al 1985 H. 

El SI.. PRESIDENT: Bé, ja que esth firmada per tots els 
Grups, hem de suposar que no hi ha problemes amb ella, i 
anem, doncs, a votar els títols amb li3 incorporacib d’aquesta 
esmena tecnica. 

Els’qui hi estiguin d’acord, amb aquesta precisió, que es 
posin drets. 

Els qui hi estiguin en contra? 
Els qui s’abstinguin? 
Bé, doncs, hem aprovat aquests titols, amb aquesta precisió 

d’aquesta esmena tkcnica, per unani mitat dels presents. 
Amb aixb hem acabat la tasca ímproba de l’aprovació d’a- 

quests Pressupostos de l’nny 1985. Hi ha, de tota manera, lloc 
a explicació de vot. 

Aquesta Presidbncia, doncs, dóna la paraula als senyors Di- 
putats o als caps de Grup que vulguin fer explicació de vol. 
&emor de veus.) L’IIhstre Diputat senyor Víctor Torres té la 
paraula per a l’explicació de vot, per cinc minuts. 

El Sr. TORRES: Grkcies, senyor President. Senyores i seny- 
ors Diputats, després d’aquests intensos debats,.. 

El Sr. PRESIDENT: Em permet una interrupció, II-iustt-e 
senyor Diputat? Els senyors Diputats, que tinguin en compte 
que la nostra feina no s’ha acabat. Per tant, els prcgo que conti- 
nu’in a la sala, no solament per tenir el gust de sentir les explica- 
cions de vot, sinó per a la tasca ulterior que ens espera encara. 
Perdó, senyor Diputat, i continu’i. 

EI Sr. TORRES: Bé, deia que, desprks d’aquests dies d’inten- 
sos debats, sense comptar els debats de totalitat, explicar el vot 
semblaria una simple formalitat perque tots sabem ja, i a basta- 
ment, quina ha estat la nostra intencionalitat. Perb, corn que 
els catalans, en definitiva, som bastant respectuosos de les tra- 
dicions, explicaré molt breument I’aculliment favorable que 
nosaltres hem reservat al Projecte de Pressupost del 1985, que 
ara ja és Llei. 

En primer lloc, perquk, donades tes circumstincies i les limi- 
tacions de la nostra autonomia financera, tenint en compte el 
cercle reduit dins el qual s’ha de moure la nostra Generalitat, 
et Pressupost que hem aprovat és un dels que es podien presen- 
tar; diré que sigui, ni el millor, ni l’únic, pero és un dels 
Pressupostos que es podia presentar amb un carActer pragmilic 
i sense perdre de vista uns criteris de racionalitat i d’eficibncia 
que no hem de perdre mai de vista. És un Pressupost que, tot i 
ser insatisfactori per aquestes raons, creiem que és perfecta- 
ment acceptable, sense haver de fer cap renunciament a cap 
dels imperatius que s6n els nostres. 

Una segona rad, és que la nostra organitzacib política, aC- 

tualment, forma part integrant de 1’Executiu i que, per via de 
conseqühcia, som, en certa manera, coparticipants en la tasca 
de proposar a Catalunya una ordenació d’ingressos i de 
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despeses. I una tercera rab, que ja hem manifestat reiterada- 
ment, és la necessitat de regular, d’una vegada i per sempre, 
una situacib totalment anbmala que venim arrossegant des de 
fa molts anys; a partir del primer de gener, el Govern de Cata- 
lunya tindrh entre les seves mans una eina poderosa per portar 
a terme un programa de govern. I, a partir d’ad, ens toc& a 
nosaltres, als Grups parlamentaris, la tasca honrosa de contro- 
lar per peces menudes que aquest marge de confianca que avui 
ha obtingut el Conseli Executiu sigui expressat correctament. 
Ens felicitem d’haver contribu‘it a millorar alguns articles, algu- 
nes partides de I’Estat de Despeses, i ens felicitem d’alguns 
ajuts que hem pogut fer acceptar a favor d’entitats prestigioses 
de la cultura catalana, 

També vhem votar afirmativament una esmena presentada 
per un 11-lustre representant del Grup parlamentari del PSC- 
PSOE, destinada al monument a Lluís Companys. Virem 
votar favorablement aquesta esmena, ja no cal justificació; 
essent Lluís Companys i essent nosaltres Esquerra Republica- 
na de Catalunya, hi haviem de votar a favor, tot i que mante- 
nim la creenqa que els retards atlegats en aquest afer potser no 
són tots atribu‘ibles a la Generalitat, sinó que caldria també 
cercar-los en la Corporacib Municipal, que té la carrega dels 
terrenys on s’ha radicat aquest monument. 

En fi, repetim una vegada més el nostre sempitern eslogan: 
no tindrem un veritable autogovern, no tindrem una veritable 
autonomia politica. sense una veritable autonomia financera, 
sense poder disposar d’allb que és nostre i ben nostre. Si ha- 
guéssim de formular un desig en aquest llindar del 1985, seria 
que aquest any ens portks una reforma del nostre finanqament 
que ens permetés caminar pels camins del progrks, d’una 
major llibertat i d’una major prosperitat del poble de Catalunya. 

Aquest és el vot que formulem en aquest moment, i ,  també, 
senyor President, senyors Consellers, senyores i senyors Dipu- 
tats, els nostres millors desitjos per al 1985, 

Moltes grhcies. 
EI Sr. PRESIDENT: Una altra explicació de vot? La de 

I’Iliustre Diputat senyor RibÓ. 
El Sr. RIBb: Senyor President, senyores Diputades, senyors 

Diputats, nosaltres hem intentat votar i treballar en aquest 
Pressupost per evitar el que, malauradament, pot haver sem- 
blat i estat un simulacre de treball parlamentari. Nosaltres hem 
votat malgrat que creiem que no hem parlamentat, i no con- 
fonguem les escorrialles transaccionals, que hem aconseguit 
comptadíssimes vegades i a les quals hem accedit per realisme 
-val més aixb que res; i apreciem la disposici6 d’aquells Con- 
sellers que han estat oberts a aquestes transaccions-, no ho 
confonguem amb un treball real de parfamentar. 

Nosaltres hem intentat votar per corregir errors i defectes 
d’elaboracib. Tots cometem errors i tots els hem comes, per6 
el Govern, per I’entitat dels errors que ha cornis i per la re- 
sponsabilitat que té de dur n terme I’elaboració i després I’apli- 
caci6 del Pressupost, té una major part en aquest defecte que 
acabem d‘assenyaiar. 

Hem intentat també, amb els nostres vots, esmenar el que 
han estat els ritmes, i l’encavallament de Pressupostos, que no 
és de la nostra responsabilitat, amb quk s’ha forqat aquesta 
Cambra a treballar en aquest mes de novembre darrer i desem- 
bre. I malgrat que hi hem maldat en totes les votacions i en 
totes les actuacions, no hem aconseguit una actitud de diileg. 

Imaginin vostks, senyors de Converg&ncia i Un%, per.un in- 
stant, només que per un instant, que són l’oposició i reben els 
següents arguments: (<Estem convenGuts - i  són transcripci- 
ons de paraules dites per vostks des d’aquesta tribuna-, n’es- 
tem segurs: el Consell Executiu far i... >>; cap marge d’error, 
cap mena de control. O, quan entrem una mica en ei marge de 
la incertesa, arguments: <<no ens agafin literalment )>. Quan 
dkiem que (c  literalment diu aixo N: (< no ens agafin literalment 
)>. Quan argumentavern legalment: <<no ens agafin legalment 
H, perque legalment es modifiquen les lleis, es deroguen. O 
quan manifestem que hi ha una ildegalitat manifesta es calla 
-que nosaltres creiem que ha estat un greu error del Govern, 
no del Diputat que honestament ha reconegut que no ho sabia, 
del Govern. O que n’hi ha una altra, en una esmena de no fa 
gaires instants, també es calla: el de la productivitat dels funcio- 
naris. O quan no argumentem legalment, sinó políticament 
--imaginin-se encara que són vostks oposició-, diuen: << No, 
no, politicament no, perque legalment no ks viablen. I quan 
encara argumentem donant xifres i demostrant fels: {(Ah!, 
tenen interpelhcions i altres mecanismes per anar endavant. >) 

I quan definitivament estan d’acord: ( 4  estem d’acord, perb no 
ho podem acceptar, o per estktica, o perquh ja  ho farem, o 
per& ja ho hem dit. H 

Comprendran que l’oposicib, en aquestes circumstancies, 
no hi ha forma -com diuen vostks- d’agafar-los, i no els aga- 
farem perquh tenen majoria, i no hem fet debat perquk tenen 
majoria absoluta, i no hem complert 1’Estatut d’Autonomia 
amb el que diu sobre els Pressupostos perque tenen majoria 
absoluta. 

Vostbs han parlat de tres eixos, i nosaltres hem intentat 
votar sobre tres eixos. I hem intentat votar per escoles, i hem 
intentat votar per xarxa sanithria. Hem intentat votar per la 
llengua catalana. Hem intentat votar per un fons d’ocupacib. I, 
senyor Badia, els 2,300 milions, com ja s’havia dit, són per 
distreure el personal, no són per a voste i la seva Conselleria. 
Voste potser continuara rebent bastonades -ja n’ha rebut 
prou-, perb &piga que no van per a voste, van per a tot un 
Consell Executiu, que ha abdicat en aquesta qüestió. I podriem 
haver votat una disposició addicional que digués, en aquest 
Pressupost: que s’inverteixin els 700 i escaig milions que 
encara no s’han invertit en el Pressupost del 83, no del prorro- 
gat, no, del del 83, que encara no s’han invertit per a 
l’ocupació. 

I hem votat per evitar el que aquí han dit molt encertada- 
ment diversos oradors de diversos Grups en contra del des- 
control i del risc financer, en contra d’un dhficit estructural 
que anem arrossegant, en contra d’un credit forGÓs i d’un Pres- 
supost parcialment gastat. I el temps, senyor Cullell, donarii la 
raó a uns o altres sobre aquests motius, que són els mks preocu- 
pants de la Iieugeresa financera de la Generalitat d‘avui. 

Nosaltres creiem que hi ha una paraula molt senzilla que te 
cinc lletres, que es diu <<opció H, i vostks n’han fet una, d’opci- 
Ó. I nosaltres hem intentat votar per una alternativa en aquesta 
opció. Aquesta alternativa volia ser un8 política d’aiternativa al 
que vostes en diuen una politica de modernitat, o en diuen, 
corn ha dit algun orador aquí dalt, una politica no pas diver- 
gent, sinb convergent, i, com algú li ha corregit també, conver- 
gent i d’unió, Jo corregiria també majorithiament per a aquest 
Pressupost: convergent i d’unió i d’Esquecra Republicana de 
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Catalunya. 
Perb nosaltres hem intentat dibuixar una alternaliva a 

aquesta majoria que d6na suport al Govern. Si no fos perque 
pot semblar un atemptat a la cultura, jo  diria que, corn va fer 
Calderbn de la Barca, V Q S ~ ~ S  ens han plantejat un Pressupost 
com un acte sacramental. Hi creuen o no hi creuen? Punt. 
Pkrquk. les argumentacions han estat per als sords. Senyors de 
la majoria, permetin-me que acabi dient-10s: han aconseguit el 
seu proposit, tenen el segell, el del 84, el del 85, no el podien 
defugir, són les votacions, ho diu I’Estatut, ho diu la Constitu- 
ció, perb sipiguen que no han convencut, que no han escoitat, 
ni de molt, el 99% de les raons, que jo  els deia el primer dia d’a- 
quest Pressupost, de vora el 5Ooh de vots del poble de Catalu- 
nya. 

I jo tambk, malgrat aixb, els vull desitjar bon any a tots, bon 
any 85,  i especialment a tots aquells treballadors i treballadores 
de la Casa de la Caritat que estan esperant aquest text per ser 
publicat a corre-cuita, igualment com ho van fer amb el del 84, 
saltant-se una tradició d’aquesta Cambra, que és publicar les 
lleis primer al Butlletí del Parlameni i després al DOG, ja ha 
sortit en el DOG i sortiri immediatament en el DOG, perqui! 
saben que el necessiten, no per al 30 d’agost o el 31 de desem- 
bre de 1985; que ja hi ha cua per anar a cobrar sobre el Pressu- 
post del 85. 

GrBcies, senyor President. 
EI Sr. PRESIDENT: Una altra explicació de vot? L‘IIhstre 

Diputat senyor Fernández té la paraula. 
El Sr. FERNÁNDEZ I DlAZ: Senyor President, senyores i 

senyors Dipulats, I’actitud del Grup Popular durant aquest 
debat ha estat, des de la nostra opinió, una actitud de suport 
critic a I’actual Consell Executiu, al Govern de la Generalitat, 
Suport que va tenir el seu origen, com vostes saben, durant ei 
debat d’investidura de I’nctual President de la Generalitat, 
quan el president del nostre Grup va anunciar, va comunicar, 
va anunciar a la Cambra el vot favorable a la investidura del 
President de la Generalitat, que nosaltres donivern al Presi- 
dent de la Generalitat, i en conseqiiencia ai Govern que ell des- 
ignaria, un vot de confianGa i no pas, evidentment, un xec en 
blanc. 

Creiem que, sobre que no donavem un xec en blanc, hi ha 
hagut decisions del nostre Grup que demostren la validesa d’a- 
questa afirmació inicial davant d’aquesta Cambra. Perb suport, 
en definitiva, que nosaltres creiem que quan aquest Consell 
Executiu porta només cinc o sis mesos de labor política no hi 
ha motius objectius per retirar-lo. En funció d’aixb, torno a re- 
petir, nosaltres hem donat suport bisicament a aquests Pressu- 
postos. La concreció formal d’aquest suport als Pressupostos 
va tenir lloc quan nosaltres vam votar en contra de les esmenes 
a la totalitat que varen presentar els Grups parlamentaris Socia- 
lista i comunista. 

De tota manera, com he dit, suport critic. Aquesta crítica té 
el seu fonament, des &un punt de vista global, en algunes re- 
serves importants que nosaltres tenim respecte a aquest Prssu- 
post, que teníem abans de comenGar el debat i que continuem, 
en aquests moments, tenint. Sobre el Pressupost, en la seva to- 
talitat, pel que fa referencia al nivell d’endeutament que esta 
tenint ja la Generalitat de Catalunya --’ha anunciat, el Con- 
seller d’Econornia i Finances, que al final de I’any 1985 el 
nivell d’endeutament ja est& al voltant dels 100 mil 

milions-, i també, com varem anunciar, al percentatge del 
creixement. Hem de recordar que en quinze dies aquest Parla- 
ment de Catalunya ha aprovat I’emEssiÓ de deute de 53 mil mil- 
ions de pessetes, 53 mil milions de pessetes; Bs a dir, en quinze 
dies. I la Generalitat provisional, la Generalitat provisional, 
des de I’any 1977, n’acumularh, fins a final del 85, 100 mil. 
Doncs més de la meitat s’han aprovat en quinze dies de treball 
par Iarnen tari. 

Per tant, nivell absolut; al nostre parer, comenqa a ser pe- 
rillós, el  percentatge d’increment és clarament discutible, I, 
per tant, torno a repetir, crítica basada en aspectes globals corn 
aquest, i també que nosaltres considerivern, i continuem con- 
siderant, que es podia definir aquest Pressupost com un Pres- 
supost d’article Únic, perque dóna unes competkncies al Con- 
seller d’Economia i Finances clarament, ciarament - al nostre 
parer, amb tot el respecte- abusives. No dubtem que segura- 
ment l’articulació concreta dintre de la Llei de les compe th i -  
es del Conseller d’Economia i Finances és legal, que aquesta 
articulació sera legal, segurament, pero aixo no vol dir que, po- 
liticament, sigui acceptable, perquk al nostre parer, insisteixo, 
treu competencies de contro1 parlamentari, a la practica impor- 
tant, a aquesta Cambra. 

Aquesta critica s’ha concretat durant el debat que hem 
acabat ara en la presentació de tres esmenes a la totalitat de sec- 
cions: la Secció de Treball, la Sec& de Cornerq, Consum i Tu- 
risme i la Secció corresponent a la Corporació Catalana de 
Ridio i Televisib. I s’hha concretat també en la presentació de 
diverses esmenes al text articulat de la Llei, així corn també a 
1’Estat d’hgressos i Despeses. 1 hem votat majoritiriament al 
costat dels Grups que donen suport al Govern en el debat co- 
rresponent a 1’Estat d’hgressos i Despeses sobre tot en les sec- 
cions corresponents a Sanitat i a Ensenyament, perque no hem 
d’amagar la realitat que el nostre model sanitari i model educa- 
tiu estan més a prop del model que defensa Converghcia i 
Unió, que no pas ei que defensen, realment, els Grups de 1”s- 
querra socialista i comunista. Per& a pesar d’aixb, nosaltres, 
evidentment, hem presentat les nostres esmenes i, malgrat 
aixo, n’hem votat també algunes que han presentat aquests 
Grups de l’oposició d’esquerres. 

Per acabar, jo voldria dir que és dificil guanyar unes elecci- 
ons; nosaltres ho sabem, i vostks han guanyat -i ben 
guanyades- unes eleccions, sobre aixo no tenim res a dir. 
Perb, essent dificil guanyar unes eleccions, encara es més difi- 
cil administrar amb generositat la victbria electoral. Si vostks 
han dit en ei passat que realment la construccib, la instituciona- 
lització de Catalunya és cosa de tots, jo he de dir que, des del 
nostre punt de vista, aixb no s’ha vist en aquest debat pressu- 
postari, corn tampoc en el de l’any 84 -pero reconeixem que 
el Pressupost de l’any 84 era un Pressupost, per moltes raons, 
absolutament extraordinari. Perb en aquest Pressupost del 85, 
aquesta voluntat de realment no marginar les minories no s’ha 
vist, al nostre parer, per enlloc. Jo crec que s’ha d’administrar 
amb rnks generositat aquesta victbria i que, en conseqüencia, 
no s’han de rebutjar sistemiticament les iniciatives de l’oposi- 
cib nom& pel fet que són de l’oposició. Hi ha hagut una excep- 
ció durant el debat aquest, precisament a 1’Estat d’Ingressos i 
Despeses i, no sé si simptomaticament o no, es tracta de l’únic 
Conseller, no independent, que no és de Converghcia i Unió. 
Aquesta voluntat d’aproximaciú, de trobar esmenes transacci- 
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onals, solucions de compromis no s’ha vist, en absolut, present 
en aquesta Cambra durant aquest debat pressupostari que ara 
ha acabat. 
30 desitjo, senyores i senyors Diputats, que realment aquest 

Pressupost -que és el definitiu des del punt de vista transitori, 
pel que fa referimcia que I’any 86 hem de tenir un sistema de fi- 
nanwment autonomic més adequat, mks favorable perquk ex- 
isteixi de veritat una autonomia política, que est$ basada, com 
tots sabem, en una autonomia d’ingressos i de despeses 
clara-, sigui el Pressupost que torni a portar a aquesta Cambra 
aquesta voluntat de generositat que s’ha anunciat i que gens ni 
mica no s’ha vist, com he dit, aquí. 

En definitiva, per acabar, jo voldria dir a tots vostks, senyo- 
res i senyors Diputats, que el Grup parlamentari Popular conti- 
nua en aquesta línia de donar una confianqa al Govern de la 
Generalitat, perb que, en definitiva, actuacions parlarnentiries 
com les que hem vist ara, en aquest debat de Pressupostos, no 
avaIen confianqa per part del Grup Popular respecte del 
Govern i, en definitiva, dels Grups que donen suport a aquest 
Govern. 

Desitgem que aquest sigui un pronbstic equivocat i que els 
fets, ai llarg de l’any 85, no confirmin aquesta predicció. 
Tenim oportunitats, hi ha debats importants anunciats en 
aquesta Cambra durant I’any 85.  

Amb aquest esperit, nosaltres ens acomiadem de tots vostes 
I ,  com han dit els portaveus que m’han precedit en I’Ús de la pa- 
raula, desitjo a totes les senyories, Diputades i Diputats, un 
felic any 1985. 

Mol tes gricies. 
El Sr. PRESIDENT: Una altra explicaci6 de vot? Cap més 

explicació? YHonorable Diputat senyor Armet té la paraula 
per a la seva explicació de vot, 

El Sr, ARMET: Senyor President, senyores i senyors Dipu- 
tats, després d’uns debats tan intensos, és dificil sintetitzar 
quin és I’estat emotiu, després de I’esforq, sens dubte volunta- 
rista, que ha fet un Grup que no ha vist cap esmena, quasi bé 
cap esmena, reconeguda. 

Normalment, quan es fa una explicació de vot, es fa una 
certa visi6 impressionista del que ha estat el debat. Em perrnet- 
ran que avui, una mica com una distracció intellectual, els faci 
una actuació de tipus puntiílista -i els experts en estktica 
m’entendran perfectament. 

Primera, els Pressupostos, com a mínim, tenen un objectiu 
de ser conservadors; és a dir, conserven all0 que han assolit, 
els drets assolits amb anterioritat. Aquest ha estat un Pressu- 
post reaccionari, en eI sentit que s’han produ’it rebaixes osten- 
sibles de drets adquirits anteriorment. Constatació: la rebaixa 
de 5.000 milions a 2.700 milions de pessetes en eis temes del 
fons de l’ocupacib em sembla que és prou clara; la rebaixa en 
pessetes constant de les inversions en escoles, en sanitat i en 
serveis socials és una altra constatació. 

Quan un Grup presenta 700 esmenes, o prop de 700, i les re- 
butgen totes, no té res a dir, Voldríem agrair la inteMigkncia ¡ 
el sentit comú del Conseller d’Tndústria que, davant d’unes es- 
menes, que eren, en aquest cas, de sentit comú, no d’alternati- 
va política, les ha admks. 

Tot grup politic pot fer de la prepotencia una actitud, sobre- 
tot quan aquesta prepotencia és demscsatica, i 6s legítim que 
aixl ho faci el Grup de Converg6ncia i Unió; pero, en canvi, jo 

diria que és una manca d’inteklighncia politica no acceptar un 
conjunt d’esrnenes que, contingudes en un paquet de 700, 
sens dubte, milloren racionalment un Pressupost. 

Aquest Pressupost significa una baixa d’un gran objectiu po- 
lític assenyalat pel President; quan el President de la Generaltat 
diu r< més benestar social M, quan nosaltres agafem els capitols 
que ell en diu de (cbenestar social >>, tant en inversions com en 
el conjunt del Pressupost són inferiors a les del conjunt del 
Pressupost. Per tant, es vulnera un dels objectius politics 
centrals que la coalicib electoral de Converghncia i Unió pre- 
senta al poble de Catalunya. 

Aquest Pressupost és I’expressió d’un Govern que no vol 
concertar: no vol concertar socialment. Des de 1980 no vol 
concertar, i aixo és clar. I avui aquí s’ha viscut una ankcdota, 
que 4s que la subvenció als sindicats de Catalunya és de 15 mili- 
ons: com un esbart, la cinquena part d’un club esportiu, igual 
que algun patronat d’alguna muntanya -que, en aquest 
sentit, convé que sigui de 15 milions-, perb amb una despro- 
porció evident amb qualsevulla de les subvencions contingu- 
des en aquest Pressupost. Per tant, negativa a la concertació. 

I tampoc s’ha concertat institucionalment. Hi va haver un 
debat molt important sobre els ajuntaments de Catalunya. 
Aqui, el problema, des de fa partida pressupostdria, és el segü- 
ent: es tracta que el Govern de Catalunya ha de fer, si vol ser 
just i objectiu, 10.000 contactes amb els ajuntaments de Cata- 
lunya per repartir subvencions i recursos que poden anar di- 
rigits a aquests ajuntaments. Aixb és el que acabem d’aprovar 
en no donar una sortida objectiva al Fons de Cooperació Muni- 
cipal que es proposava, i pensin vostes que la nostra posici6 
era: distribueixin els diners com vulguin, per& vostks tenen 
la majoria, i,  si vostes volen afavorir determinats ajuntaments 
per la mida, ho poden fer per& tenen la majoria, perb defen- 
sant un principi objectiu, i aquest principi 6s bo per a una coali- 
ci6 o per a una altra, perqwb permet clarificar posicions políti- 
ques, que és un dels nostres objectius en aquest moment 
histbric. 

Modernitat. Aspectes internacionals en el Pressupost. Hem 
vist com es negava una subvenció a I’Associació per a les Naci- 
ons Unides d’Espanya amb seu a Barcelona; s’ha negat aquesta 
subvencih! Hem vist corn s’opta per una política europea que 
passa per controlar la integració d’Espanya i de Catalunya en el 
Mercat Comú des d’una orientacib política, en contra del criteri 
de tots els paisos europeus, que s’han fonamentat en la idea 
del pluralisme abans de Ventrada a Europa; em refereixo a la 
politica de vostks en relació amb el Patronat pro Europa. Hem 
vist també, i hem seguit atentament, els moviments de política 
internacional del Consell Executiu, i, sincerament, tenim la 
sensació que un Diputat que no esta aquí present, l’A2calde de 
Lleida, les fa qualitativament més importants, Només hem 
sabut veure un contacte del President de la Generalitat amb els 
ambaixadors del Mercat Comú, pero la mixima fita concreta 
que havíem vist era una cimera Govern de la Generalitat- 
Ajuntament de Perpinya. 

Olimpíades. Hem vist un compromís que es va fer aquí 
al Parlament, pel Director General d’Esports,.de fer una apor- 
tació en relació amb el que significa un objectiu nacional per a 
Catalunya com s6n les olimpíades, aquesta esmena no era ac- 
ceptada, I voldríem saber si els senyors de Converghcia utilit- 
zen un doble llenguatge en el tema de les olimpiades, perque 
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han sortit articles publicats per responsables significatius, 
posant en dubte determinats aspectes de la olimpíada. Nos- 
altres sabem que el que vostks no controlen els posa neguito- 
sos, pcrb hi ha coses amb les quals no s’hi pot jugar. Perque 
aixb és un objectiu nacional de primera magnitud per a 
Catalunya. 

Avals. Nosaltres estem en contra de la politica dkapalanca- 
ment)) en l’etapa finalista de les empreses. Avui tenim fallides 
per 1.300 milions de pessetes. Hi ha dos tipus d’actituds empre- 
sarials a Catalunya: els <( talladors de cuponet )) ¡ els que viuen 
dels ajuts, i les empreses que tenen una actitud emprenedora 
vinculada al futur, que accepten el risc, legitimament disposa- 
des a obtenir els beneficis per desprks reinvertir en la seva 
act M a t .  

O aclarim aquesta situació o, des de la perspectiva del 
Govern, no es pot parlar de modernitat de f’estructura produc- 
tiva de Catalunya, sinb que es parla o caldria parlar d’un pater- 
nalisme de les etapes finals, i les etapes finals, en Última instin- 
cia, vol dir que diners de tots els ciutadans de Catalunya van a 
parar a empreses amb dificultats, que després fan fallida, i no 
sabem que ha succe’it exactament amb aquest corrent de re- 
ndes. I aixo seria objecte d’un debat en profunditat. 

Hem vist la potenciacjb del Departament de Presidkncia; es- 
pecialment, l’altissim funcionari senyor Prenafeta disposa 
d’uns recursos econbmics importants que, sens dubte, li per- 
metran incrementar la seva. preskncia econbmica i cornunicaci- 
ona1 en la societat catalana, Aixb és un fet constatat, també, en 
aquest Pressupost, i que ha estat un element que nosaltres 
hem posat en relleu en el si de les nostres posicions polítiques. 

Hem vist com la contractació directa s’utilitzava, en molts 
casos, per imports superiors a 50 milions de pessetes: Ús i abús 
d’una prictica excepcional. D’aquest tema, en parlarem. 

Hem vist com el Departament de Sanitat, amb 160,000 mili- 
ons de pessetes, té una dinimica operativa de control de la des- 
pesa equivalent a la que tenia ((La Gran Puntual >>, tan nostra- 
da en la nostra literatura. I aixo és l’expressib, sens dubte, 
dhuna manera d’entendre la gestib economica, en aquest cas, 
per un Conseller, que respectem molt personalment, i aspectes 
de la seva gesti6, perque coneixem moltes de les pressions co- 
rporatives a quk esta so tds .  

El Sr. PRESIDENT: Prego I’Honorable orador que tingui en 
compte que esti gairebé doblant el temps que tenia disponible. 

El Sr. ARMET: Llastirna, perquk tinc la sensació que tenia 
un dia inspirat, GrBcies. (Rialíes.~ 

Hem vist -fem ei to d’acabar-, hem vist com el Departa- 
ment de Cultura, al marge de declaracions emfhtiques, que 
nosaltres saludem amb simpatia, i amb les quals ens sentim 
identificats ideolbgicament, 6s el Pressupost Max Canher dkic 
aixb ho hem vist perquk no 6s res rnks que un perllongament 
d’una lbgica i d’un Pressupost. 

I, per últim -que tenia bastants més aspectes, perb que, 
sens dubte, en podem parlar-, hem vist unes situacions de dk- 
ficit, de dificultats ... Deficit de 100.000 milions de pessetes en 
]’emissió de deute pixblic ... que, nosaltres, el que hem demanat 
és que es faci un esquema de futur, de quins compromisos 
tenim, comenGar a fer uns escenaris de futur, i hem estat molt 
escrupolosos en aquest terna, nomes hem demanat aquest 
tema. 

Hem vist el tema de tresoreria i hem parlat de la necessitat 

de conkixer, aquest Parlament, exactament, corn financem la 
tresoreria de la Generalitat. 

Hem vist ei tema de com els dkficits pressupostaris s3ama- 
guen en aquest article 14 dels Pressupostos, que li permeten al 
Conseller fer les reestructuracions pertinents -i aqui sí que 
aprofitaria per dir-los molt cordialment que jo no parlo mai de 
divergencies en el si del Grup de Convergencia i Uni6, i més 
encara després de veure una fotografia aquest mati del senyor 
Subird franquejant el senyor Pla, i la senyora Concepció Ferrer 
unida amb el senyor Macia Alavedra; realment, aixo és una 
roca granítica, sens dubte, (riaíles) que garanteix un futur ex- 
cepcional: no hi ha cap mena de dubte. Ara, també permetin- 
me que els digui que nosaltres valorem -i aixb els ho dic molt 
sincerament- amb molta simpatia quan veiem un Diputat 
d’Uni6 Democrhtica que defensa posicions ideolbgiques dife- 
renciades de les nostres, per@ aquest Parlament s’enriqueix, 
en el sentit que s6n opcions que la gent entén que són opcions 
contraposades, en aigun cas coincidents, perb a vegades contra- 
posades. E aixb 6s bo per a la democricia. 

I, per filtim, permetin-me que els digui que tambk ha sortit 
en aquest debat un tema, que és el terna del finanqarnent auto- 
nomic. Jo he estat absolutament prudent en aquest tema. 
Hagues pogut, diguem-ne, cobrir-me. Jo no parlaré aqui de qui 
ha copiat a qui, perquk aixb són coses que no convé, diguem- 
ne, comentar i que són evidents, perque ara, si hi ha una skplica 
aquí, tinc un feix, i tinc un feix preparat, no per ailb que va 
sortir en el diari, no, perque m’ho he fet mirar i he quedat sor- 
pr&s, gratament sorpres, per a mi. Aquí no es tracta de protago- 
nisme, aqui es tracta de corresponsabilitzacions, i nosaltres, 
quan en el debat del mes de setembre aquí es va dir: ({Farem 
una Comissi6 i un llibre blanc, i el farem des de la Conselleria 
)>, ens va semblar una maia cosa, perqut: els temes de primera 
magnitud a nivell de la politica catalana requereixen una co- 
rresponsabilització política que nosaltres estem disposats a 
donar. I així li  ho diguérem al Molt Honorable President de la 
Generalitat. I vegin vostks en aquest actitud, no una generosi- 
tat política, sinó la grandesa politica que t6, ateses les dificultats 
del tema, que situem aquest objectiu corn un dels objectiu im- 
portants il assolir per al bé de Catalunya. 

I aqui els recordo la nostra visió: gesticulacions catalanistes 
amb derrotes posteriors serveixen eiectoralment; el que cal és 
un disseny de política catalana que ens permeti avanGar amb re- 
alisme i ens permeti guanyar cotes d’autonomia i cotes de 
major llibertat per al nostre pais. 

I, res més. Dir-loF: bon 1985; bon Nadal per als catolics, bon 
solstici d’hivern per als laics. 

Gr k i  es. (R iu ¡les. 1 
El Sr. PRESIDENT: Una altra explicacib de vot? L’ll-lustre 

Diputat senyor Subirh té la paraula. 
El Sr. SUBIRA: Senyor President, senyores i senyors Dipu- 

tats, faré I’explicació de vot que em permeti el temps i la si- 
tuació de les meves cordes vocals que, corn vostks veuen, no 
és molt afortunada en aquests moments. 

Bé, jo crec que el senyor Arrnet s’ha equivocat d’estil pictb- 
ric. La seva explicaciú de vot, fora d’uns quants acudits, doncs, 
molt simpitics, i que són d’agrair després de tantes hores de 
debat, en el fons més que (< puntillista )) era <<expressionista al- 
emany >), d’aquells tons negrosos i vermellosos. 

Bb, nosaltres pensem que la tasca que s’ha dut a terme en el 
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treball sobre aquests Pressupostos és important, i que hem ac- 
ceptat tota una skrie d’esmenes, cornenCant per I’articulat 
-que se’n van acceptar foqa, d’esmenes- i seguint per 1’Estat 
de Despeses, en el qual hem acceptat poques esmenes, només 
esmenes de detall, que provocaven una millora de detall -en 
el cas de l’articulat, una millora tkcnica de l’articulat; en el cas 
de I’Estat de Despeses, unes millores de detall-; i si hi havia 
un Conseller que tenia més detalls millorables que altres, 
doncs, perfectament. Perb aquest ConselIer, exactament igual 
que els altres, no ha admes en el seu Departament cap modifi- 
caci6 de filosofia bhsica, cap modificaci6 de filosofia política 
del Pressupost. I aquesta és Ea causa, combinada amb aquella 
particularitat del Reglament de la. nostra Cambra -que permet 
fer esmenes d’altes i de baixes de diferents Departaments-, 
que fa que en un debat de Pressupostos, quan hi ha una majoria 
que no esth disposada a renunciar en els seus plantejaments po- 
lítics, s’hagin de rebutjar uns tants per cent molt alts d’esrne- 
nes. I, senyores i senyors Diputats, no es tracta en absolut de 
prepotencia. Es tracta, purament i simplement, de coherkncia 
política. 

Nosaltres creiem que les tres Iínies bisiques dels Pressupos- 
tos, aquelles tres Iínies bisiques que consistien en un incre- 
ment notable dels capitols VI i ViI, és a dir de la inversió, que 
consistien en un esforq important -el que d i e m  que es podia 
fer- de lluita contra Mur,  amb 5.000 milions de pessetes, a 
part de T’esfarq inversor que he dit abans, més els I.000 milions 
del Pressupost de l’any anterior executats durant aquest my 85 
pes al foment de l’ocupació juvenil, i la tercera línia, increment 
en les activitats dels Departaments d’hdústria, Comerq i Agri- 
cultura, aquests tres eixos han quedat palesament manifestos i 
signifiquen la línia d’actuació política bisica nostra, que s’ha 
pogut dur a terme en aquests Pressupostos, en tant que hem 
estat capagos, donat I’Estat de Despeses --perdó, 1’Estat 
d’hgressos- del Pressupost, 

Quan jo escoltava el senyor Armet, he pres nota de parlar de 
1’Estat d’hgressos i ell s’hi ha referit al final, cosa que és molt 
d’agrair. T he pres nota de parlar de 1’Estat d’hgressos en un 
sentit diferent del que faré, després de sentir les seves paraules 
en relació amb aquest tema. 

Nosaltres li agriim molt aquestes expressions de col4abora- 
ció per aconseguir realment un pas endavant en el tema del fi- 
narqament autonbmic. Ara per ara no esth ben resolt; ara per 
ara no esth ben resolt. Tots els que seiem en aquest hemicicle 
hi estem d’ncord, i sembla que també hi estan d’acord alguns 
alts funcionaris o alguns carrecs polítics del Govern de ]’Estat. 
Per tant, entre tots, mirem de trobar millor fórmula per al fi- 
nanqament de la nostra autonomia. Nosaltres prenem bona 
nota de I’oferiment, i l’agrafm; en prenem bona nota i l’agraim. 

Nosaltres pensem que el Pressupost que s’ha fet, dins de les 
limitacions dels ingressos que té la Generalitat, bs un Pressu- 
post, senyores i senyors Diputats, de progrés, 6s un Pressupost 
que de cap manera es mereix ei qualificatiu de <<regressiu)> 
que li  ha estat donat -i (<reaccionari>>: jo l’he suavitzat i he dit 
<<regressiu ))-- en una de les intervencions que m’han precedit. 
Jo penso, i ho he dit diverses vegades en aquesta Cambra, que 
el tema del progrés o no progrés, del progressisme o no pro- 
gressisme, 6s un problema de fets, no de paraules. I, com a pro- 
blema de fets, els posar& uns quants exemples, a més a més 
basats en situacions, en temes plantejats per Diputats del Grup 

parlarnen tari Socialista. 
Un Diputat del Grup parlamentari Socialista, durant aquest 

debat, ens ha explicat que, mentre nosaltres no fóssim capaGos 
d’enfrontar-nos amb minories corporativistes, per tal d’actuar 
en benefici del conjunt de1 pais, no estaríem fent una política 
de progrks. Doncs, mirin, els posaré un exemple: nosaltres 
vam tenir un enfrontament important amb una minoria d’a- 
questes. Arran de, precisament, l’anomenada Llei de Re- 
baixes, vam tenir una situació de pressib, de rebre pressió d’un 
determinat sector; i nosaltres vam resistir aquesta pressió en 
benefici de tot el país. I qui va ser que va sucumbir a les pressi- 
ons d’aquest petit sector? Doncs va ser el Govern socialista, 
que va portar la Llei de Rebaixes al Tribunal Constitucional 
(Remoi. de veus.), 

Un altre exemple: avui s’ha retirat una esmena, per part 
d’un membre del Grup Socialista, relativa a la tematica de les 
minusvalideses psiquiques. Nosa! tres, com 6s sabut, varn pre- 
sentar als Pressupostos de 1985 unes esmenes per tal d’aconse- 
guir una major dotacib de les partides dedicades a minusvalide- 
ses psíquiques, i, concretament, en les partides de subvencions 
per a educació especial i d’ajudes i beques per a aquesta mateixa 
situació, aconseguint d’aquesta manera que les quantitats con- 
signades en els Pressupostos del 84 augmentessin en els Pres- 
supostos del 85 en un 33,6% -que, si admetem que dei 83 al 
84 no hi havia hagut cap augment, perqui: simplement havia 
estat una prbrroga dei Pressupost, podriem dir que en els dos 
exercicis s’ha produit un augment d’un 3 3,6O/o, En dos exercicis 
que han tingut una inflació d’un 12% en I’exercici 83, i ,  se 
suposa, al voltant d’un 9% en I’exercici 84. Per tant, vol dir 
una inflació acumulada del voltant d’un 22%. 

Si nosaltres hem fet un augment global d’un 33’6, vol dir 
que hem estat onze i escaig punts per sobre de la inflació en 
aquests dos exercicis, Vostes em diran: <iBk, molt bé, i quk 
m’expliquen? Doncs potser seria millor fer-ne mks, )>. Segur 
que seria millor fer-ne mks. Segur que seria millor fer-ne més, 
perquk aquest és un tema enormement deiicat i ks un tema en 
qui: ens agradaria fer més. Perb ara els explicaré en quina si- 
tuació ens trobem, i vosths jutjaran quina actuacib és més pro- 
gressista, si la del nostre Govern, la del nostre Grup parlamen- 
tari, o bé la d’al tres Grups polítics. 

Quan uns quants Diputats d’aquesta Cambra, juntament 
amb associacions de pares representatives d’aquest sector, es- 
taven analitzant la possibilitat de fer aquestes esmenes que jo 
els he dit -una de les quals ha estat retirada aquesta tarda-, la 
persona que ha retirat l’esmena aquesta tarda va fer l’oferiment 
d’acmseguir, d’intentar ajudar a aconseguir que 250 milions 
de pessetes que la ConseIleria del Govern de la Generalitat re- 
clamava del Govern de i’Estat, concretament per a beques de- 
dicades a aquesta finalitat, realment arri bessin. Doncs mentre 
s’estaven discutint aquests Pressupostos ens ha arribat la notí- 
cia -la comunicació, millor dit- que, en lloc de 250 milions 
de pessetes, n’arribaran 40, amb la indicació, R més a més, que 
aquesta és UM partida, és una ajuda a extingir. L‘actuació 
nostra és augmentar onze punts per sobre de la inflació. L’ac- 
tuació d’alguns altres és extingir determinades partides. 
Jutgin, senyores i senyors Diputats, qui és regressiu i qui és 
progressiu. 

Mol tes grkies, senyor President; moltes grhcies, senyores i 
senyors Diputats. 
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El Sr. PRESIDENT: Bé, hem acabat, doncs, les explicacions 
de vot. 

ElccciÓ d’wn Sindic de la Sindicatura 
de Comptes per R substituir la vacant prodiiida per defuncii! 

Passem ara ai segon punt de I’ordre del dia, que és, com 
saben vostks, t’eelecci6 d’un Sindic de la Sindicatura de Co- 
mptes, per 1-1 substituir la vacant produida per defunció, d’acord 
amb els articles 20.1 i 26 a) de la Llei 611984, de la Sindicatura 
de Comptes ... (Remor de veus.) Perdó, senyors Diputats, els 
prego que no marxin, perquk hem d’intervenir en una votació 
amb majoria qualificada. Per tant, els prego que, ja que han de- 
mostrat un heroisme digne de tot elogi en la discussió del Pres- 
supost, segueixin donant un bon exemple. 

Es tracta, doncs, d’aglicar aquest article 20,l de la Llei 6/84, 
de la qual en va a donar lectura el senyor Secretari. 

EI Sr. SECRETARI PRIMER: H Llei de la Sindicatura de Co- 
mptes. Article 20.1. Els Síndics, en nombre de set, stin desig- 
nats pel Parlament, mitjanqant votació per majorin de les tres 
cinquenes parts, per a un periode de sis anys, 

>Article 26. Els membres de la Sindicatura cle Comptes de 
Catalunya perden la seva condicib com a tals per les causes se- 
güents: a) Per mort o per renúncia presentada al Parlament. )) 

EI Sr. PRESIDENT: Bé, com que aquesta votacib ha de ser 
feta per mitji d’urna, o sigui, votacib secreta, anem ara a proce- 
dir a cridar per ordre alfabtitic eh senyers Diputats, Prego, 
doncs, els dos Secretaris que, alternativament, vagin cridant 
eis Diputats a la votació. 

(Els I. Srs. Secretcrris prrJc~deixen ca cridar els Diputats prquk di- 
positin IIur vota I’urna.1 

El Sr. PRESTDENT: Algun Diputat no ha estat cridat? €36, 
doncs, s’ha acabat la votació i anem a procedir a I’escrutini, 

(El M. H Sr. President procgdeix u 6 ’escrutini.) 
Senyories, volen escoltar el resultat de I’escrutini? EI senyor 

Trwé ha obtingut 101 vots; en blanc, 9; el senyor CullefI, 2; la 
senyora Ferrer, 1; i nul, 1 vot, Per tant, el senyor Travé queda 
proclamat -ni cal dir-ho- amb sobreria, amb la majoriaquali- 
ficada que necessitava. 

Seguim amb l’ordre del dia.’ Com saben les Ithstres senyo- 

res i eis Ilhstres senyors Diputats, venien ara les interpel-laci- 
om, pero aquesta Mesa ha rebut les segiients indicacions, que 
ara vaig a comunicar-las. 

D’acord amb l’article 61.4 del Reglament del Parlament, 
aquesta Presidkncia proposa al Ple, amb el consentiment de 
1’11-lustre senyor Albert Alay i dels Honorables senyors doctor 
Ramon Espasa, doctor Josep Laporte i senyor MaciA Alavedra, 
que sigui alterat I’ordre del dia de la sessió, amb la supressib 
del terces, quart i cinquk punt, que són les tres interpetlacions 
anunciades, Per tant, prego la Cambra que digui si podem con- 
siderar aprovada per consentiment aquesta proposta. (Pausa.) 
Bé, moltes gracies. 

Quant a l’altre punt de l’ordre del dia, que cren les pregun- 
tes, haig de comunicar-los que una de les preguntes ha estat se- 
tirada ¡ I’altra posposada. Tot de comú acord, ni cal dir-ho. 

Per tant, doncs, vol dir que hem acabat ... (Pausa.) 
Bé, no es tracta #una proposta que hagi de ser votada, perb 

si d’una cornunicaci6 que m’es grat de fer al Ple, aquí reunit: 
({Els Grups representats en el Parlament de Catalunya expres- 
sen la seva solidaritat amb els pobles d’EtibpEa i Eritrea, 
donada la greu situaci6 alimenthk, i sbcio-economica en gene- 
ral, per la qual passen en aquests moments, veient-se abocats a 
una extrema fam i miseria. )) Aixb, signat per tots els represen- 
tants dels Grups de la Cambra. Ni cal dir-ho, que aquesta Presi- 
dhcia,  de tot cor, s’adhereix a aquest pronunciament. 

Bé, amb rtixb, doncs, si que hem acabat la nostra tasca, i 
aquesta Presidhcia ha de donar les grAcies més expressives a 
tots els membres de la Cambra i als colkboradors de la nostra 
tasca, per la forma exemplar en qu8 s’han produ’it aquests dies. 
Ja sk que els resultats de les votacions no poden ser satisfactoris 
per a tots, perb estic segur que, en el fons del cor de tots, hi ha 
la sensació del deure complert, i d’un deure complert al servei 
de la llibertat de Catalunya i de la democricia. 

Moltes grkies a tots, i els desitjo un bon acabament d’any, 
un bon comengament del següent i, ni cal dir-ho, que al llarg 
del següent, poguem complir amb el nostre deure i poguem 
veure realitzades les nostres més cares itlusions. Molt bona 
nit. 

S’aixeca la sessib. 
(Són les vuit del vesprt? i tretze minuts.) 

Rectificacii, per error tkcnic 

Rectificació al DSPC-P, 16, phg. 627, primera columna, 

On diu: ({. . , membres de la Mesu, la quul és assistida pel Lletra, 

Ha de dir: t{ ... membres de la Mesa, la qual és assistida per í’Ofid 
Sr. Jocan Vintró iper I’Oidor de Comptes. )) 

eial Mujor, I’Oidor de Comptes i el Lletrat SK Vintró. >) primer parhgraf, 
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