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I IL t erpeklaci i, a 1 Consell Hxecu t i II 
sobrc el desplegament legislatiu en rnatbria 
d’evacuacih i trwctarncnt d’aigües residuals 

El Sr. PRESIDENT 1 Es r c p r h  la sessib. EI primer punl 
d’avui és la inlerpcl.lacii> al Consel I Executi LI sobre el clcsplcga- 
mcn t legislatiu en rnatkria d’cvacuacih i tractarnen t cl’aigües rc- 
sicIuals, munciada pels IHustrcs Uipu tats senyors Mmucl 
Nadd i fistcve Torniis. A un d’ells, 1’II~Iiistre Diputat senyor 
Manuel Nadal, iinc el gust de donar la paraula. 

fil Sr. MANUEL NADAL : Senyor President, senyorcs i se- 
nyors Diputats, la voluntut d’aquesla intespel.laci6 6s dcnianar 
al Conscll Exccutiu quins sbn els SCUS propbsits cle capteni- 
ment respecte ai clcsenvolupameni de la Llei 5 ,  del 198 I ,  del 4 
de juny, sobre el desplcgamcnt lcgisiatiu en matkria d’eva- 
cuaci6 i tractament d’aigües residuals. Aquest c s  un t e m  im- 
porlant, en el sentit que la Llci vit scr iiprovada u1i9nimcnient 
per aquesta Carli bra, per tots els ch’iips cl’uqucsta Cambra. Per 
iant, hi havia una voluntat clc tots cls Grups que aclllestil Llei 
funcion6s al millor possible, semhlwa que CITI cma bona ltci, 
pcrb dcs del Grup Socialista s’opina que cl descnvolupanien t 
qire s’estii produint en aquesls moments d’aquesta Llei no és d 
rnés adequat. 

Recordem alguns aspcctcs que marcava tota la Icgislacih 
d’aigües residuals, i ,  en concret, en ei moment en yub es va 
aprovar la Llei. 

Sobre el tcmu d’aigiies resicluals hi ha competencies en 
aqucst momcni encitra de Ics Ircs Adininistnicions actuanls de 
Caialunya, I’hdministració local, la Gcneralital i I’Administra- 
cih central. Les corporxions locals, fins i tot amb la nova Llei 
de Regim toah, tenen la compctkncia en matkria de clava- 
gueraiii i tractament d’aigücs residuals, i la Ckneralitat té lli co- 
mpeiencia de la protccció del mcdi iimbienl, segons I’article l O 
dc I’EstiitLit. Pcr tant, ens 1robem amb una lcgistacib en qui: hi 
Ix i  un8 coiicurrcncia de d~ies Administrncions sobre u11 niateix 
tcma. Aquest plantejament cs va desenvolupar amb Ia Llci 5 
CIC 1981, en la qual es pretenia, d’algunit tnanera, distribuir les 
coinpelkncies entre aquestes ~ L J C S  uhii nistracions. Aqucsta 
Llei, repeteixo, la valorem positivament com a tal, el quc 
passa que no cstem d’acord ainh ei seu desenvolupament. 
Aquesta Llei contemplava, en  primer lloc, Iri unitat del cicle CIC 
l’iiigua, des de la seva captació fins al seu abocament, i, ii partir 
d’ayucsta unitat buscava uncs liirmules de 6inant;anicnt de les 
obres dc sanejament nccessirics per 8 la qualitat de Ics aigies 
de Catalunya. D’uquesta Llci caldria remarcar tres aspectcs, 
qiie sbn els que comentarem en aqucsta interpcl.lació. En 
prinier lloc el repartirncnt de carnpetencics, en segon lloc el fi- 
niinqarnent de les obres neccssiries per i11 sancjarncni, i en 
tercer lloc la planificacib. 

Quant al repartimcnt dc conipetkncics, l’esperit dc la Llei 

buscava un finanCament per exccutar una compelencia muni- 
cipal. La Generalitat realitza la planifmció global de quines 
són les societats de sanejament, gestiona la recaptacih de I’in- 
cremcnt de la tarifa o del cinon de sanejament, i, cl’alguna 
rnancra els iiuntarnenls es constitueixen en AdminiStrdCimS 
actuants, és a dir, els quc realitzen les obres i gestionen els ser- 
veis i també sbn propietaris de les inf‘hstruclures. Aixo quecla- 
va cmmarcat així, en I’articlc 2 de la Llei cluc estern comentant. 
h concret dcia que la Gcncralitat pot dedicar-se a la planiílca- 
ci6 global, a l’aprovació cle plans i projectes, a I’alirovuciÓ dcl 
regim cconbmico-financcr i la intervcncih de despeses, la rea- 
litzacib d’obrcs a títol subsidiari i les corporacions locals tenien 
iniciativa per fer hrgans de gcsli6, reclaciar plans, conbactar i 
executar obres, prestar scrvcis, fer propostes de tarifes. 

Concreto; la distribucih de compethicies, per tant, cra : l a  
Generalitat feia la planificació i buscriva FOrmuIcs CIC f i n a n ~ a -  
ment, els ajuntarnen ts feien Ics obres i en quedaven en propie- 
tat i feien la gestió de Ics obres de sanejament un cop 
rca 1 i t ziitdes. 

Ara bé, aquest tema cluc sembla tan clar a la Llci, cn el 
moment en q& s’aplica aquesta Llei no  és així, i veiem com la 
Junta de Sancjarnen t progressivament es dedica a usurpar co- 
rnpctkncies de les Administracions locals. La Junta de Saneja- 
ment es va convertint en Administracih actuant, vol ser I’hd- 
ministració que realitzi Ics obres, I’hdministració quc gcstioni 
Ics obres. Aixi, ho vcieni per com es posen traves a la realitza- 
ció de projectes municipals, per cxemple, el cas de Molins de 
Rei -presenlat el novernbrc del 84 i encura cspera la sevil 
rtyirovaciri, o almenys a I’ahril de 85 encara no cslava aprovat, 
tin termini bastant llarg-, es posen traves. Es vol fer gestió di- 
recta de depuradores --aixo passa en el ciis de Martorell, quc 
es diu a l’alculdc que no hi haurh possibilitats cle donar-li diners 
per a la gestió quan per a la rnalcixa aplicacih del Pla i de Iu Llci 
aquests diners corresponen a. l’aajuntamcnt o a I’Adrninislraci6 
actuant per gestionar la depuradora, doiics no cs volcn donar 
diners pcrqub es vol assumir la gesli6 dii*ccta d’aquesls serveis. 

Ens trobem amb un altre ciis de voluntat d’usurpxió de co- 
rnpctbncies, en aquest cas, i yuc jo crcc que és bastant preocu- 
pant, que és cl cas del Consorci de la Costa Brava. Ahir sortiii 
CII un diari gironí quc 3.300 tnilions de pesseles que 1’Admi- 
nistració de 1’Estat tc previsi destinar a obres r1’ini’~astructLir~~ cl 

la Costa Brwa estan aturats pcr u11 possible coriflicle entre el 
tiovcrn de la Generalitat i el Govcrn dc 1’Estat cpiari riixh sim 
unes obres que ha dc rcalitm aquest consorci. Aquests diners 
shn a disposici6 de Catalunya, s’hauricii d’invertir i resulta 
que, per una voluntat de poder posar la bundereta de la Genera- 
litat 8 la Cosla I3rava, cl cariellet quest  de <<Junta cle Saneja- 
ment )) doncs resullu quc aquestes obres s’cstan paralitzant, no 
s’estan realitzant i estB provocant un retard iniportant dc la in- 
frastruciLira necessiria CIC la Costa Brava. 

Pcr tant, ui1 altre cas cie posar-sc en  coses que no cls corres- 
poncn. Nosaltres creiem que en aqLicsts moments, en ulgun 
moment la Junta de Sanejilmcnt s’esti comportant com cl gos 
cfe l’horinlh cluc ni mcnja ni deixa men+jar. I aixo csi;i provocant 
~ i n a  certa política quc iiosaltrcs no creiem oportunil. Segon 
tema que iic dit que comentarem dc la h c i .  ~ 1 s  insirurnentsdc 
finanpmcnl de les actuacions. l’er 8 aquestes actuacions la 
Llei preveia un increment dc LariI‘a o un camp de sanejament. 
Segons la Llei 5/1981, al seu article 6, es diu d’una muiicra 
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molt clam que : ((la gestib recaptadora de I’incrcment de tarifil 
o dcl cition de sanejament és competencia de la tieneralitat, 
pero quc cl rcndimcnt, el rendiment, és de I’administració iic- 

tuant>>, i hcm dit que l’adrninistració actiiani són els munici- 
pis, les corporacions clc municipis, les niancomunitats de mu- 
nicipis. l ? ~  1’Admiriistracib local. Gestib recaptadora : Genera- 
lital -rcpekixo--, rendiniciit : administracions actuants. I 
ens trobem que amb cl dcscnvoluparncnt d’aqiiesfii Llei, el 
Decrct 64/1985 dc 7 de febrer, doncs, altra vcgada es ~ Q M  en 
cl que no li  pertoca, vol rio~iar la conclici6 de subvencib a 
aquells diners cluc cls emissors actuants han de rebre perqul: la 
Llei els diu que els pertoca paralitzar les obrcs previstes en el 
Pla de Sancjamenl, I s’hi posen condicions : {(vosies rchrkin 
aquests diners si fan aixb)}. Per tant, estem entrant en unii con- 
dició de graciahilitat de  don^ aquests diners o no  donar-ios. 

Es poscn condicions en dir : << vostks rebran aquests diners 
quan presentin la ccrtificaci6 de l’obra realitzada, potser els 
n’avanv;ircin uns quants, un 20, un 25‘!hrh, pero sempre amb 
condicions. Nosaltres creiem que fiix6 torna a atacar l’nutono- 
mia municipal, torna :i atacar aquesl principi que eis diners s6n 
de I’AdminiskraciÓ actuant. 

Nosaltres, per lant, tambb estem en conira d’aquest aspecie 
del desenvolupament de la Llei respecte els diners, el finanqa- 
ment de les obres que s’han de realitzar per al sanejarncnt de 
Catalunya. I creiem que aixo és una voluntat de la Junta de SA- 
riejament dc produir una certa asfíxia financeni ii les admi- 
nistracions locals per poder Ter el quc deia abans, usurpar tina 
coinpethncia quc hs municipal o 6s de l’Adminislraci6 actuant, 
en general, hdmi nistracions locals. 

En no tenir diners per a iiiiantyr les obres pcrquk arriben 
tard, les certificacions 110 iirrihen, resulta que les emissions ac- 
tuants diran : <<no, escolli, ho hcin vostes perquk nosaltres no 
tenim djncrsn. Per tant, hi ha unii voluntat d’asfixia financera 
dc Ics Administracions iocals. Perb, cl que és més preocupant 
és que la recaptacih del cknon s’esth Fent malament. Jo qualifi- 
caria. la recaptació del chnon com una mala gesli6 d’un Govern 
de circtcs. 1 in’cxplicaré, és ~ ina  maia gwtih, pergub aquest 
cfinon, que d’alguna manera s’hauria cl’aplicar a tots els ciuta- 
dans CIC Catalunya, els ciutadans que tencn connectada la seva 
xarxa de proveiment, doncs, que tenen connectat el seu 
consum d’aigua a iina xarxii CIC prove‘irnent, que aixb és molt 
f k i l  cle controlar, aqucst paga, els liahitanis de les ciuiats 
paguen, pcr0 els que no estan conncctats a xiirx¿i, els que 
knen el c o n s m  d’atgua cle pous, cls Ixgesos, els imlushials 
110 paguen, o paguen poc, i aixo, senyor Consellcr, voslk ho re- 
coneixia en una pregunta redimida rcspcctc al Pla de snncja- 
mcnt de Ics XOIICS 2 i 3, CIC la zona del Ter, quc deia cluc : ( e n  
rclació amb les indústries que i ngrcsscn diners en aplicació de 
I’ítugrnent de tarifcs per consiini industrial riillat, la Junta de 
Sanejament csti procedini a I’obtcnci O d’aqucstcs dades, i n- 
struint cls oportuns expedients d’apliaicici dcl ciinon clc wnqja- 
meni, ci’acorci k i r n t )  el ciecrct oporth. )) ks a dir que s’estk fcnt, 
perb s’cstA fmi  poc i amb retard. Per tant, paguen uns ciuta- 
datis, els llabitants de les ciutats, no paguen els iiidustrials i els 
pagesos, Q paguen en menor quantitat de la que els locaria. 
S’cstA afavorint Ics indústries, que tenen diferents manercs de 
poder pagm aquest ciinon de sanejament, i se’ls aplica normal- 
ment la fórrnuiii mks barata. Es donen ics condicions a les cu- 
mpanyies d’aigiics, unes condicions lleonines, sc’ls úeixa dis- 

posar durant sis mesos deis diners cobrats, se’ls dóna UII lircrni 
per rebut cobrat d’unes quatre pessetes o mks, 6s a dir, s’estA 
facilitant aquesta política, que jo he qualificat d’una mala políti- 
ca de dretes. Mala política perquc a uiis habitants se’ls cobra, a 
uns altres no, i de dretes pcrquk s’esti afiivorint cl’ma niaiicrii 
cicscanida Ics companyies ci’aigiics. 

I aquesta funci6 de recaptació, la Llei prcveia que podia ser 
delegada, podia ser delegada ;i les emissions actuants quc, repc- 
ieixo, s6n les corporacions locals. 1 aixb no cs fa. Per altra 
banda es producixen cndarrcrirnents importants en el cobra- 
ment d’aquesta tarifa i aixh és clar que s’esti pruduint, s’ha 
proúLiit B la X O ~ U  dels indrets -repeteixo- zonii del Ter. Hi ha 
municipis que no apliquen la tarifa, i aquí hi ha un Diputat, el 
senyor Fredcric Martínez, de CarnpdevAnol, qiic 6s regidor 
d’aqucst Ajuntanient, que sap que vil prendre I’acord cn ple, el 
seu Ajuníament, d’oposar-se a aplicar la tarifa. Tols els consells 
comarcals clcl Ripoll& s’han oposat a la tarifa, hi ha uns rnutii- 
cipis del Ripollhs que I’apliquen : Ripoll i Ribes, si no m’c- 
quivoco, pero n’hi ha molts, de municipis, que no estan ali¡- 
cant la tarih, i hi ha acords cl’oposar-se a aquesta taril‘a, la qual 
cosa, cm sembla que es prcocupant. No s’aplica, per tant, no es 
fit la tarifa a tothom. Hi ha municipis que també passen d’apli- 
car aquesta tarifa, la qual cosa em sembla que no 6s oporluna. 
Una Llei que hem votat tots, ha de ser complcrta per tots i si 
no hi estem ct’acord, cal que sigui per esmenar-la, pcrb s’ha 
d’aplicar. 

Ens trobem quc I? la zona cinquena, la zona del Llobregal- 
Reshs, també s’cstan lirocliiint retards, i ha estat ncccsshrk ~ i n a  
modificacib del pla quc, d’alguna manera, ha significat iin 
retard de clos anys amb les previsions inicials. Espero quc tt 

partir d’aquesla modificaci6 dei pla Ics coses vagin miilor, i 
sembla que en aquests moments les previsions prcvisles en la 
revisi0 s’estan complint adequadament. Pet6 el retard tic dos 
anys s’ha. prodiiit per nianca de recaptacib. 

La Generalitat no col-labora en el finaqamcnt de la .lunla 
cic Sanejament, la Junta cle Sane.jamcnt es nodreix dels SCLIS 

propis dincrs, i la Gencriditat podria col.labrmr amb fons 
propis per finanGar les obres necessaries dcl sanejament, aju- 
dant que aquestes obres que són tan necesshrics fossin més IM- 
ratcs i es fessin m6s ripidament. 

hyucsla manca de recaptacib cstA provocant en aquests mo- 
ments un cert retard, un cert cnclarrcriment ciel Pla i podria 
provncar, en un h t u r ,  i iiixb és cl que voldria matisar, un ccrt 
col-lapse pcr tnaiica de finanqamcnt. lisperem que aixo no 
sigui així, sembla que s’csliin posani bascs pcrqub el cebrametil 
es producixi aclcqmdarnenl i que hi hagi el finanqument adc- 
quizt, pero és un  toc d’alerta que no es cobra dc tot el qizc 
s’hauria de cobrar, quc csth etipulat per la Llci. 

I-ii ha un cas que és molt greu, que cs produeixcn desvia- 
menis de fons de la Junta de Sanqjamcnt cap a les tinmces de 
la mateixa Generalitat, en concret, s’han desviat foris de la 
Junta de Sancjamcnt pcs finanr;ar Ics ohres d’instal.lacib de I r i  
DirccciO General d’Obres IIicIrAuliques, que em scrnbla que 
no correspon. Tota. aquesta mala gestib que jo hc esmentat 6s 
una mala gestió d’un govcm de drctcs i nosaltres creicm quc 
aixo, que d’alguna mancra 6s un tribut, o el primer tribut ctico- 
bcrt del Govcrn de la Gcncralitat, increixia un millor tracte. 
Aquest chnon, aquest increment de ti-trifa mereixia que fos 
tractat millor pel Govern de la Generalitat. 
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El tercer.. . 
El Sr, PRESIDENT : Prego I’Il+lustre orador que tingui en 

compte que el seu tcinps ha estat més que ultrapassat. 
El Sr. MANUEL NADAL : Sí, senyor President, acabo; el 

tercer i últim tema era la planificaci6 del sanejament. La llei 
prcvcu que la Generalitat ha de fer la planificaci6 global, el 
Decret 305 de 1982 prcveia que Catalunya quedava dividida en 
tretze zones, d’aquestes tretze zones només n’hi ha quatrc d’a- 
provades en aquests moments, jo crec que hi hauria d’haver 
una planificacih, un calcndari de quan caldrr‘t posar en marxa la 
resta de les zones, i aixo no s’ha psoduit. Caldria, per tant una 
planificació temporal, un caicnclari d’implantació del saneja- 
ment a tot cl territori de Catalunya. 

Res mcs, senyor President; moltes gricies. 
El Sr. PRESIDENT : L’IIonorable Conseller d’Obres Phbli- 

ques té ia paraula per a contestar. 
EI Sr. CONSELLER DE POL~TICA TERRITORIAL I 

OBRES PÚBLIQUES : (Xavier Bigath) : Honorable senyor 
President, senyores i senyors Diputats; JI-lustre Diputat 
senyor Nadal, hi ha un fet en qu& coincidim, aquesta ks una 
Llei important, a la darrera legislatura va ser uila Llei que va 
ser aprovnda, quasi, jo diria, per unanimitat dels Diputats d’a- 
questa Cambra, amb el que jo no estic gens cl’acord es amb cl 
garbuix que vostc ha fel aqui cntre la realitat de ia mateixa 
Llei, la Llei en si, perquk voste ha dit :ilgunes coses que van 
contra la propia Llei aprovada per aquest Parlarnen t, primer 
punt; i una altra realitat ideolhgica que vosle 1x1 barrejat aquí 
amb la rccuperacih i la clepuracih d’aigiics residuals, corn si les 
aigücs residuals fossin de dretcs o d’esquerres, aqui hi 11a una 
Llei, una Llci aprovada per aquest Parlament, hi ha un desplc- 
gatmení d’iiqucsta Llei des de tots els seus punts cle vista escru- 
palosamcní des plegada, per quk, primera dada i m por t ant : 11 o 
ni ha cap impugnació al dcsplegamcnt d’nquesta Llei. I és una 
Llei cluc ens afecta tots; afecta els ciutadans de Catalunya, 
ai‘ecla Ics institucions, en aqucst cas I’hdministracib local i 
afecta el matcix Govern de la Generalitat, i ,  en tot cas, aquesta 
6s una dada important, i una dtra quc l i  afegir6 de política. 
Aquesta és una Llei, que el poble de Uatalunya la vol. Una 
altra cosa és que es vulgui utilitzar, segons quines presmnpci- 
ons en f‘unci6 del seu desplegament --I és legítim-, per fer 
una tasca d’oposició. Perb és uiia Llci, que el poblc de CimIu- 
nya la vol, i la prova que la vol és que els increments de tarifa 
es paguen, les mateixcs indhtries de molts llocs, no tinc 
tcmps per a explicar-li-ho a bastment, estan demanant, prcci- 
saincnt l’aplicacib, i ahir mateix, ahir mateix, en un diari, pre- 
cisamen t, El c o m /  &lMurwm~ es deia : << I’espcrada qwovacih 
dcl Pla de Sancjament CIC la Tordera ja es una  realitat N. Des- 
prks, si vol, també l i  puc cxpliair, d’alcaldes, alcaldes del seu 
Gi*iip, del Grup Socialista, del Partit Socialista; l i  puc dir : 
senyor Cornet, AlcdldC de Manresa, a la inauguracib de ia de- 
puradora de Manresa dient : {( El Pla de Sanejament es mode- 
l i ~ , ~  --aixb consta, esta escrit i ningú no ho ha desmentit- 
({ és mndklic a Europa >) 1 el senyor Cornet cni deia a mi, com a 
Conseller, en aquell moment a la inauguracib, diu : <¿Voldria 
que trametéssiu al Consell Executiu cl nostrc agr;iiment pel ikt 
que la gest%, conjunlament amb I’Ajuntarnent de Sant Joan 
de Vilatorrada, de 1’Ajuntament de Manresa, lil gestió cl’admi- 
nistracib d’aquesta clepuradora tan important quc ha de nctejar 
i ha dc fer que Ics aigües del Crirdcner, i per tant, després, dci 

Llobregat siguin més netes>> ...j o només li he dit aixb, en tinc 
d’altres, eh? En tinc d’altres i també de Diputats alcaldes d’a- 
questa Cambra. Si vol, després en parlarem. 

Perb anem al tema que a mi m’interessa concretar, pcrquc 
crec que vostk ha fet un garbuix aquí i ha barrejat una realitat 
amb una altra realitat de qualificacib, que suposo que és el que 
voste pretenia, crear confusib a la Cambra. 

En primer lluc, No hi ha cap canvi de papers enlre la Gsnera- 
litat i Ics Corporacions locals a I’hora d’aplicar aquesta Llei, i li 
ho afirmo rotundament : la Junta de Sanejament no ha contra- 
ctat mai cap obra ni cap cxpIotaci6, des del comcnpment del 
Pla de Sanejament. Per tant, 6s fals aixb quc diu la seva inter- 
pcl.lació, que gestioni directamcnt Ics actuacions, i quc hi hagi 
una inversió CIC competencies. Es estrany que vostc, precisa- 
ment, en la seva interpehcib, junt amb el seu company, vosbi 
hagi tingut, jo crec, aquesta errada, perqui: és cert, la Junta de 
Sanejament mai ha contractat ni ha gestionat. La Junta de Sa- 
nejament, ho tenim clar lots, 6s un organisme planificador, de 
recaptació i de finanCarnent, en la qual hi ha una representació 
de la qual després parlarem. 

Per tant, des d’aquest punt de vista, la Junta de Saneiarnent 
fa la recaplacib, la planificació i la gestió d’aquests fons, pcryuc 
1’Adrninistracjó acluant als municipis, les mancomunitats de 
municipis, que reben tes subvencions de la Junta, s6n els que 
Tan les obrcs, i després el maieix Ajuntament, o a travks de 
mancomunitats de serveis, són els que tenen la gestib i l’explo- 
laci6 dcls colkctors o cic Ics depuradores i la Junta de Saneja- 
ment -i sobre aixb tampoc 6s ceri el que vostc ha dit-  cls 
dbna els diners suficients, com farem, i esti en un conveni 
signat entre I’Ajuntamcnt, per exemple, de Manresa i Sant 
Joan de Vilatorrada, o bé en la mateixa Corporixi6 Mctropoli- 
tana de Barcelona, cn quk la Juntu, no solament dóna els 
diners per gestionar i administrar quant al seu cost de funciona- 
ment d’aquestes depuradores, sinb que tambk ajuda i ha ajudat 
a la instal-laci6 dels instruments dc gestió i d’adminislració. 

Per tant, un primer punt que jo volia aclarir, 
I, a mks a més, un altre, que vostc ha dit i que no és cert 

tampoc, que, del conjunt ci’inversions reies el 82 i el 84, hi ha 
hagut una skric d’inversions fetes pel mateix Govern de la tie- 
neralitnt en cl scu pressupost ordinari de la Direcció General 
d’Obres I-lidrhuliques, a fons perdut, a favor dcls municipis, 
perque loles aquestes obrcs queden de titularitat municipal, 
que quedi clar, per valor de 2.500 milions de pessetes. O corn 
creu voste que s’ha fel la depuraclorit, per exemple, de Manresa 
i Sant Jaan de Vilatorrada? Com creu que s’csth fent la dc Mr-ls- 
toret! o el col-lcctor de salmorres? Amb els ajuts a través de 
I’orciinari, perqub, d’aquesta manera, liem ajudat a posar en 
pdictica cl Pla de Sanejament, per exemple, en aqucst cas, de 1:i 

zona cinquena, que 6s el que esta niés avanqat. 
Per tant, que quedi clar que la Junta cíe Sane.jzmcnt no lla 

conlractat mai cap obra ni estri fent c q i  cxplotacih. 
Segon punt, Vostk parla --ho diu en la seva interpel-laci6- 

de la rcprcsentació. La representació 6s la que va votar aquest 
Parlament, i ,  a més a més, jo l i  puc llegir d Diari de Scssions 
-per no allargar-me no li llegeixo- en que  cl seu company de 
Grup, i també interpel-lant, es feiicitida - - i  l i  ho pur: llegir- 
que s’haguks rccollit prccisamcnt aquesta representació i n~ 
hngucssin quedat conculcades --ho diu el Diari c k  Semions d’a- 
quest Parlament - les competencies municipals, i que, real- 
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ment, grhcies -deia aleshores- a les esmenes i al treball fet 
en Ponencia i Comissió pel Grup Socialista, es respectava pre- 
cisament aqucsh frontera de competkncics entre el Govern de 
la Generaliht i I’Administració local. I la representació va ser 
acceptada per* aquest Parlament. 

Tercer punt. Vostk em parla d’un caleridari. Miri, la rnateixiz 
Llei i els rlccrets de desplegainent no marquen que hi hagi un 
calendari. En tot cas, el que ha ret la mateixa Junta - i  també 
vull dir a les senyores i els senyors Diputats que aquesta Junta 
és un organisme autonom administratiu que depen de la Con- 
selleria i quc es reuneix cada quinze dies; per tant, hi ha un 
control clar i exhaustiu dels elements que fortnen la Junta, i ,  
pcr tant, clcls mateixos elements representats dels municipis l-t 

la Junta. 30 rccordxia aqui quc hi ha una rcprcscntacih de la 
Fcdcracib de Municipis, precisament un tinent cl’alczdde dc 
1’A.juntaincni de Girona i un relmsentant de lli Corporaci6 
Met ropol i t ana dc Barcelona. 

Platiificació. Miri, en aquest moment, el Pla CIC Sanqjjament 
de Catalunya, la zona cinqiietia, aprovada; la dos i tres, aprova- 
des; la quatre, aprovada, que bs la del ‘lordera, rcprcscnten el 
83% de la poblaci6 de Catalunya sola el yuc cti podrim dir  cl 
sancjatncnt dcl Pla de Sanejament. Esta en trhrnit la zona dot- 
xcti;i, que és la del Baix Segre, quc representa el 4,70‘!41 dc la po- 
blació, i csti cn rcclaccii, la zona sisem i setena, que és la clel 
Francolí i el Gaih, que representa el 5,87. Pcr tant, en aquest 
moment, el 83?h de la població, pcrque s’ha fct en funci0 de les 
riccessitats i Ics urgbncics cn cls llocs que necessitaven indiscu- 
tiblement, suposo que no em diri cl contrliri, que u11 era més 
Lirgent era il la xoixi ciiiquena, o no, senyor Dipuiat‘? I la m n a  
segona i tcrcerit, perque tols coneixem el ’Terri i el Gurri, dos 
rius, que s6n realment clwegueres de celobert. 1 tambk la recu- 
peració de la Tordcra. Per tant , cl’iiyuí a fi d’any, que acluesti-1 ks 
la planificació que decideix li1 matcixa Junta, el W / o  CIC la po- 
hlacib de CaIaluiIyiI estaril ja sota I’aplicacib de la Llei aprovada 
per aquest Parlament. 

Un altre punl de qui: voste ha parlat. Aquí no hi 1x1 cap tipus 
d’irrcgularitat* No hi ha cap tipus d’irregularitat en el f i n a n p  
ment. ks ben clar. ~a  unta de Sanejament té tres tipus d’in- 
gessos : l’incremcnt dc tarifa, el cBnon sobre els aprofita- 
ments --Is pous, les indústries, aprofitaments privats- i Ics 
subvencions quc puguin nodrir cls ingressos cl’rlqucsta Junta 
de Sanejament. Indiscutiblement, I’incrcrncnt de tarifa es 
cobra a través dels consums domkstics industrials, a Iravés de 
la xarxa subministradora de les companyies, siguin privadcs o 
siguin municipals. 

El canon. El cilion el tenim calculat, i aquesl 6s un terna que 
crec que 6s molt important, que no arriba ai 2Q?h de la recapta- 
ció, el quc pot representar el cinon pels aroraments dels pous i 
de les indiistries, o que no va, per dir-ho d’alguna rnunera, per 
la xarxa ordiniria de subministniment. Perb que quedi clara 
iina cosa : yuc per posar en prhctica el cBnori, no 6s tan ficil 
com I’incrcmcnt dc tarifa. cinan, primer, s’ha ric fer I’inven- 
tari de captacions, s’ha de detcrminar el quc val, ja que no hi ha 
un sistema iic mesura. S’ha cic donar auclicncia a l’intcrcssat, i 
alcshorcs cs fil la Eiquidacib i s’aplica. Voste creu que tot aixb 
s’hauriu pogut fer abans dels decrets del Pla dc Sariejamcnt 
que, prccisainent, donaven forp legal a aixb. Vendarrcrimcnt 
l’hauríem produil si haguéssim volgut fer, abans dc. res, uqucst 
treball de camp per poder aplicar. S’han aproval. I li laa una nor- 

mativa legal del ciesplegament quc, precisament, permet fer 
aquests aforaments i fer les liquidacions. Perb tnrnbb vull qLze 
quedi clar un principi, que és bhic i cluc s’eslh complint : el 
chnon es cobra clcs dc Iu mateixa data que es comenqa a cobrar 
i’incrcment dc tarifa. No es cobra d’una rnancra immediata 
com l’altrc, pero ril inomcnt que s’ha fet I’at’orament cietermi- 
nat i s’ha estipulat, donant audibncia a I’intcrcssal, el que ha cle 
pagar, paga des del moment que s’ha aplical l’incrcmcnt de 
tiirif’a a la resia dels ciutadans. Per tant, aqui no hi ha cap tipus 
de discriminacib ni cap tipus de favoritisme a cap sector in- 
dustrial o agrícola o pwticulx i, ii més ii mes, l i  vull puntualit- 
zar un fet del quc vostc ha dit : per cxemple, en ei Pla de In 
Tordera, progressivament en tres anys el sector industrial 
pagarh més que el sector privat, que el scctor clomkstic. 

Per tanl, crec que el que hem de fer és llegir-nos bc la Llei, 
Ilcgir-nos bk els decrets de clesplegamcnt, i ,  en tol ciis, des d’a- 
quest punt de vista fer els plantejaments. 

Pcr tant, i amb aixb voldria acabar, puntualitzant nlgun dels 
aspectes que vostB ha  dit, u quina és )> -i iiqucstn 6s 1 i i  pregun- 
ta final quc vostc IB- <<la conducta o el capteniment del COII- 
se11 Executiu )>, és, aclarits tots aquests conceptes, i’aplicacih 
del que diu la Llei, fer-ne ei seu dcsplegamcnt acuriit, i, en tot 
cas, repetir-li, tal com l i  he dit, que a fi d’any, i aquesta cs la 
programacih i la planificaci6 que fa la matcixa Junta de Saneja- 
ment, quc prhcticameiit el 95% de 121 poblacih de Catalunya es- 
tigui sota cls plaris zonals que, també li voldria dir, cada Pla es 
nodrcix de la sevil prbpia recaptacii). I un Atrc aspecte impor- 
tan1 : el Pla scmpsc tindrii cl seli finanpiment, perquc la rna- 
tcixa Llei i els decrets de despleganicnl ho diucti, cs pot revi- 
sar, cs pot actualitzar, i, a mks H més, un  ahre aspectc quc de- 
mostra la bona gesti6 d’aquesta Junta dc Sanejament : per tirar 
enilavaiil cs va fcr un crhdit dc 1,400 milions en uiia entilal de 
crkdit, ara fa ut1 any, per podcr ajudar precisament a tirar cncla- 
vanl les obres de sanejament, i fins avui a la Jriiila de Saneja- 
ment no s’ha disposat d’aquest crkdit. Quc vol d i r  iiixo‘? Vol dir 
que ja hem arribat a un punt, des de l’inici, que les inversions 
que fan eis maieixos ajuntaments, eis mateixos municipis, i eis 
cfincrs quc recapten per pagar liquestes inversions, no han fet 
necessari que aquesl endcutarnent, dc quk no s’ha clisposal, i ,  
per tant, no hi ha hagut cap cost suplementari des del punt de 
vista d’aquest credit, d’aqucst prkstcc a. la Junta, aixh vol dir la 
bona gcstih i ,  en tot cas, la gcstió acurada i equilibrada que 
s’esth fent de la Junta de Sanejament. 

i, per acabar, li voldria dir dues puntualitzaciotis del que 
vostC ha dit, tres concretanient. 

El Sr. PRESTDENT : Prego a 1’HonorabIc orador quc tingui 
en compte que el seu temps ha estat més que ultrapassat. 

El Sr. CONSELLER DE POLITlCA TERRITORI AI, I 
OBRES PÚBLIQIJES : Moltes grhcies, senyor Prcsidcnt, i 
acabo. No es preocupi I’AIcalcle clc Miutorell, perque, en tot 
cas, estil previst en el Pla i esli previst en cl mateix Decret de 
desplegament cluc la gcstió i I’izdrninistració la fan llaadministra- 
ció actuani, i ,  en tot cas, aqucsta gestió i l’administració, tal 
com es faran en la restsi de mrincornunitats en Corporació Met- 
ropolitana, o la mancomunitat que s’ha fet entre Manresa i 
Sant Joan de Vilatorfiida tindrh cls fons suficients pcrquk, m i l -  

ment, la depuradora l’han fel pcrqul: funcioni, no perque es- 

Un altre aspecte, el Consorci de la Costa Brava. Aquest és un 
tigui aturada. 
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tema llarg a parlar-ne, ja que voste l’ha tret. Nosaltres no estem 
d’acord que no es facin les inversions, el que nosaltres no 
estern d’acord en un moment que, possiblement, i aquest 6s 
un acord liolitic que hem de veure si es respectari fins al final, 
possiblement hi hagi transfcrcncics cl’aigücs i obres hidrhili- 
ques it fi d’aqucst any i a primers de I’any que ve, cl que nos- 
altres diem és que I’AdrninislraciÓ central pot fer d que cregui 
convcnicnt, i, a més a més, amb una seric de preguntes que 
vostes maleixos, ei G r u p  Socialista, han fet, han vist la col-la- 
boració institucional amb Dipu tacjons, amb cl MOPU, amb 
cls mateixos iijuntiirnents, i d’altres ajunta-ncnts, cntrc ells el 
de Girona, cn quk nosaltres hi Iia hagut,.. El que li vull dir 6s 
una iiltra cosa : nosaltres el que no podem és autoritzar allb 
quc no ks nostre, per& no tenim encara la transferhcia del 
servci, i menys que amb nixb sc’ns vulgui comprometre de 
tres a cine anys d’inversió, pcrquk clcsprés, quan ens vingui la 
transferericia del scrvei, durant un mínim cic tres a un inixim 
de cinc anys, rcalmcnt tot hagi estat compromk pagant 110s- 
altres, pagant nosaltres em refereixo piilgant la Junta de Saneja- 
ment. Perquk es vol cornprometrc el doble per a l’any 85 d’allo 
que vinclrii per a la transf‘crkncia del servei. La transfcrkncin dci 
servei aquest s6n 1.400 i sc’n voIcn comprometre 3.000. Qu13 
6s que una cosa que compromet I’Administraci6 central, cls 
ciutadans dc Catalunya despres n’hem de pagiir la mcitat‘t No, 
n’hem de parlar, d’aixo. Parlem-ne. 

I quant a la clesviacib dc quk vosk  ha parlat, la dcsviacih de 
fons, no hi 1x1 cap tipus cle clesviacib. Aqui és normal, hi ha  
unes minimes instal-Iacions per ii la geslió i l’administració del 
que li toca a la Junta CIC Sanejament, i ,  per tant, aquestes i l i -  

staElacions s‘han fet amb els mateixos fons dc la Junla de 
Sanejament I 

Res r n k  Moltes gracies, senyor President; mol tes gracics, 
senyores i senyors Diputats. 

iii Sr, PRESIDENT : YIilustre Diputat intcrpellant vol fer 
ús del t ~ r n  de replica‘? Li prego qiic ho faci dc rnunera molt re- 
stringida, ii causu de l’cxcés que ha tingut en I’exposicih 
primera. 

El Sr. M A N U E L  NADAL : Si ,  scriyor I’resident, moltes 
grAcics. .jo penso que eE senyor Conseller Fa una valoració ex- 
Iraordinhriamcnt positiva de la yüestib. .Jo penso que hi ha CIC- 
ments que no sbn tan posilius, i alguns clements sembla que 
parlin d’un mbn desconegut que potser ratlla la cicncia-ficcib. 
Qiian diu que no hi ha cap impugnació presentacla, jo I i  puc en- 
senyar aquí! (< Document de 22 d’abril. Generalitiit de Catalu- 
nya. Ilcparlamcnt de Política Territorial i Ohres Phbliques. El 
Conscll Executiu de la Gcncralitat de Catiltunya. Merce Sala, 
Vice-presidenta primera clc la Corporacili Metropolitana. Inter- 
pongo recurso dc repasicihn, prcvi al coneixement adrninislra- 
t iu  quant al Decret de la Generalitat 64J1985. Corlioracib Met- 
ropolitana. )) 

Ajuntament de Ripoll. <<Ajuntament cie Ripoll, escrit peti- 
ció nullilat disposicions generals sobre apliwcib camp de sane- 
jament. 26 de juliol de 1 9 8 4 ~ ,  quc no ha estat contestat i que 
ha estat enviat al Síndic de Greuges. lkiríem continuar. ks a 
dir, que hi ha recursos. Per tant, no em digui que tothom hi 
cstii perfectament d’ncorcl. Hi ha recursos i hi ha gent que veu 
que aixb no funciona prou bé. 

Per tant, hc citat cl cas del Consell Cotnarcal d’Alta Munta- 
nya del liipolles, que també ha fet un acord dient que no esta 

d’acord amb I’aplicaci6 del tema de la Junta de Sanejamcnt. 
Per tant, hi ha aquí un seguit de municipis, corporacions, etce- 
tem, que no V C U C ~  l’apiicacih d’aquesta Llei iimb els bons ulls 
que l’haurien de veure en una Llei que va ser aprovada per la 
prktica unanimitat del poble de Catalunya. 

Quant al terna del Consorci de la Costa Brava, jo penso que 
és important, i que el que 6s greu 6s que dotze alcaldes que van 
a veure el Director Gencrnl d’Obrcs Midrhuliques per tractar 
aquest tema, d’alguna manera IIindant amb el tema de sanejti- 
nient que estem comentant, no siguin rebuts, i dotze alcaldes, 
dels quals n’hi ha sis de Convergencia i üni6 : cl senyor 
Bonet, de Calonge; cl senyor Telm %arago7,a, de Tossa; el 
scnyor Itamir Ponts, cle Platja d’hro; el senyor Ferrer, de Pala- 
mhs; el senyor Servia, de Pals, i el senyor Haldiri Ruiz, del Port 
de la Selva. S6n sis alcaldes de Convergencia i Unió, juntamen t 
amb sis socialistes i de I’esqucrra cn gcneral, que no van ser 
rebuis per tractar aquest tema, 

Jo crec que cal discutir-lo, i si s’han de buscar unes condici- 
ons perque aquests diners arribin a Catalunya, que arribin, 
pero aquestes inversions són necesshries i són inversions que 
el consorci dc la Costa Brava té previstes. 

Per tant, jo crec quc aquest és un terna que cal tirar enclavant 
amb millor cura i tractant amb mks normalitat els ajuntaments 
dc Catalunya; iijuntaments de tots els colors, ho repeteixo. N o  
s6n ajuntaments socialistes; n’he citat sis de Convergkncia i 
Unió. 

Per tant, aquí hi ha un terna, una problcmiitica que s’est8 
produint en aquests moments cn el tcma de Sanejament : un 
conjunt d’ajuntaments que no veuen amb bons ulls el f‘uncio- 
namcnt d’aquesta Junta. Un conjunt d’ajuntamcnts que fan 
impugnacioiis. Un conjunt d’ajuntaments que no cobren ei 
canon, i he citat el cas de Campdevanol, amb un Diputat d’n- 
quesla Cambra, i ho torno a repetir, eh‘? No cobren el chnon. O 
el C L ~ S  de Camprodon, socialista en aquest cas, també ho dir& 
nu! ~Ridks.) .  Doncs hi ha ajuntaments que no I’apliquen i aixh 
no cs correcte. Ara, hi ha qjuntaments, com el de Campdevh- 
noi, que pren I’acord de dir que no t’wplicaran mai : contra la 
Llei. Pcr [ant, aixb no és correcte, i s’csth produint aixb, 
~ Q W S ,  que hi ha ajuntaments que I’apliquen, uns que no l’apli- 
quen, i aixh és una  mala gcstib. Cal fcr esfoyos perque iothom 
apliqui aquest citnon. 

Per tanl, em penso que hi ha una serie d’eletnents que fan 
nccessririri la presentació d’unes mocions, en el senlit que Iic 
esmentat abans. Aquestcs mocions, dcmnnant un planejament 
dc les tretze zones, una major participacil, --sense modificar la 
Llei - dels ajuntaments, o dels representants dels ajuntaments 
amb la Junta de Sanejament a títol informatiu, COM es preveu 
que se’ls pugui cridar per trrictar temcs; una maior participacib, 
es pot plantejar per tant, i una moció en el sentit de demanar 
que el finan$amcnt quedi molt clar, que els diners correspo- 
nen, la gestió a la Generalitat, pero el rendiment a E’Admi- 
nistraci6 actuant. 

Per tant, tornarem a parlar d’aquest tema quan presentem 
aquestes mocions. 

El Sr. PRESIDENT : L‘Honorable Conseller t@ la paraula 
per a replicar, amb el mateix prec que &fet al senyor Diputat. 

El Sr. CONSELLER DE POLiTICA TEKKITORIAL 1 
ORRES PÚULIQUES : Honornble senyor President, scnyores 
i senyors Diputats, molt breument. Miri, Ilhstre Diputat 
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scnyor Nadal, vostk, de tot el que ni’ha dit, no m’lxi desmentit 
rcs dcl que-jo li he plantejat. Primer punt. 

Scgon, vostk des d’aqui a la tribuna, jo li dcrnanarin al seii 
Grup  que l i  doni cliisses cle rigorositat, ja que vosths en parien 
tanl, perque el cluc ha fet és confondrc i iigai‘ar I’ankcdota pcl 
principal. I ,  en iiixi3, ni vosti: -qyue crec que Icgítimarnenh tk la 
seva tasca, en tot cas, dc I’impuls i el control, la1 coili diu el Re- 
glíimenl de la Cambra-, pero, cii tot cas, parlcm sobrc els 
ternes. No em parli d’aspcctcs com el dc \;i Corporacih Metro- 

tant de la Corporació Metrcspolitana, l i  puc ensenyar l’actu de 
l’acnrd dc la Corporacib Mclropolitana quant UI pla de sancja- 
iiictil. I lanibk li ~ L I C  dir utiii altra COSR, de la Coryornci6 Mclro- 
pr)litunu : que tk i -600 milions consignats, i notiibs n’hi  fel la 
dcs~~csa,  cn ~ i t i  any i mig, cle 600. “ambi: li puc dii’ L i t i a  altra 
 COS^^ dc la CorporaciO Met sopo1itnn;t : el coi~lector Ai~inclcu 
TOI+IICI-, que estil piirnlitzat pcrquc lii sis ii-icsos, fa sis mesos 
que hi tcncti consignats els diners per :I les expropiacions i no 
s’hiiii fel, Ics expropjncioiis. T’cr tant - - i  t ic~uest és 1111 l‘ct irnpor- 
tantissini pcr nl RuEx i,lobregat-, no parlem, tw ens posem cn 
l’atkcdota dc donar culpes. I l i  hc clit aixb - - i  110 vull caure en 
el seii mateix pnrany-, pcrquk vegi --jo 110 tin fiiré- que jo 
tanibc puc posar exemples, Jo no dic que Iiigiin clc doriar In 
culpa a ningú; vosti: c l h a  la culpa : << I ii ha aquesta Junin, i 
uiiii a l t tx  ... )); generalitxza, pcr crciit- hi confusih, per crear el gal- 
buix. Jo t a m b k  l i  podria dir ~1111-i allrt? CIC cusa : pcr qub d rcpre- 
scritant de la k’ccicr-ació de Municipis, l’inent cl’Alcíildc de I’h- 
juntamcnt dc Gironn, si va tai1 tnalarnenl la i u n  la, acccpla cluc 
1;) J u n h  es faci ckrrec CIC 425 milions CIC pcssetcs, cluc era un  
ctJdeu tarneiit niunici pal ‘? l<scoli i ,  sigucin seriosos. Parlet-u de 
Ics coses que reuliment eiis convingui parlar aquí, i, cti tot CHS,  

veicm d l b  que es pol +justar, i allb qiic cstli clesiuusliL Ara, en 
tol cas nn l~usquem I’anbcclotu per disfressar tinR gcstib o per 
do~int. n cntenclrc cluc hi ha una mala gesti0 total. 

Jo CIW yire cl que convé és ser rigorós; parlem-ne -ho 
tcpctcj xo- ,  voslk no m’ha clcsmcn-iil :ibsolutamcni res dcl 
quc jo l i  he dit ,  i ,  en t o l  cas, ji, em imruilinc amb les mateixes 
pariiulcs que coiist;~ CII el 1)iirr.i de Sc,ssions. 

Moltes gricics, scnyor I’rcsidcnt, nioltcs grkies, senyores i 
senyors 1 1 i put al s. 

pol i l i i~~ii ,  ~ C ~ L ~ L I C  l i  PUC cllsellyitr I ’ w ~  d ’ ~ ~ c o ~ * d  atnb el rcprcseíl- 

iII Sr. PKIISIIIIINT : 136, nqucsta Mesa tia t*ehit un cscrit 
signat pcr trentii Iliputats, que ens tli~rcn cluc, íent hs del que 
disliost? el p i ~ n t  4 rlc l’article 61 clcl Iteglamcnt CIC la Cambra, 
solliciten la rnoclilicacih de l’orclw del dia de la Sessió I’lenhria 
del 28 dc maig, consistent en l’aiornrtment pcr ;i una  altra 
sessi0 dels punts 9 i 10, que sbn Ics ducs inkrpellacions que 
queden pcnclents. 

Aquesta pctició ha cstat motivada per la inalaltia del Con- 
scllcr Laporte, qiic Ics hauria de contestai: Aqucsla P r e s i d b  
cia demana al Ple que, si l i  ho scmbla, acordem per asscntimcnt 
aquesta modi ficoci0 de l’orclre del dia en aquesta maneix I I i  ha 
alguna dificultat? (Pciusct.) 136, doncs, aleshorcs, qucda.. . 

El Sr. ESPASA (d~ Ikscci cstani) : Scnyor President, una 
simple qüestib d’ordrcj. No hi ha cap dificultat R iicccptar 
aqucsta modificació; és tradicional en aquestr-1 Cambra. do sim- 

(lAyj, L Y I :  &3USU S b¡XCCO ~ l P f ’ ~ l ü t h ~ . )  PCrdÓ, Cl d Q C t Q r  EsIMSL? 

plerncnt volia aprofitar l’avincntesa per expressnr els meus 
vots i els meus desitjos que cl Conseller Laporte cs rcstnbleixi 
al més ripidament possible, i que així pugucm substanciar 
davant cl’aquest Ple iina iriterpel.iacib de tanta imporhcia 
com era la que avui volíem vcurc. 

Moltes gricies, senyor President. 

MociO 
suhsegi‘ren t ii IR interpeElaci0 al Conscll 1SxecuCi 11 

sobre la Reinsercih de I’cnats i les Comissions 
d’Assistkncia Social 

El Sr. PII1’SIUEN‘I1 : N, rnolks @cies, I ionorablc scnyor 
Djputat. Piissem, doncs, ;ira, al punt scgüciit, que 6s Moci6 
sirbscgiiciit i t  la interpelhcih al Conscll Executiu sohre la. rcin- 
serció de pcnats i Ics comissions d’assistkncia social, presentu- 
cia per la Iliptttada Mustrc senyora Rosa Rarenys i el Diputat 
Il-lustre senyor Joan Maria Ahellh, del Grup Socialistii. 

Per iniciar el  debat sobre nqucsta Mocib, tinc el gust dc 
clonal- lu paraula a 1’II~luslrc Diputat scnyor hhel16. 

LI ~ r ,  AIWLLO : Senyor president, senyores i senyors n i -  
putats, en ci cI;ii*rer Ple la Diputada Rosa Rarcnys, cn nimi del 
C;rup parlamentari Socialistn, va presentrir una intcrpel.lació al 
Consell E X C C L ~ ~ ~ L ~  sobre la reinsercii, de penats i Ics comissions 
d’assistencia sociul . 

En aqiictla intcrpclhcib, cl nostrc Grup preguntava quins 
erm cls plans generals, cls progrnmes d’acluacih que tenien es- 
tablei’ts les comissions cl’assistkncia social dcpcndents del De- 
partamcnt de J uslícia de la Generalltal, tant en I’imbit peni- 
teliciari com en el postpcnitcnciari, i aixb tant pcl que reia reíc- 
rkncia D la comissi6 getmxl com a les comissions tcrritmiiils. 

De la resposta yirc etis va donar el senyor Conseller CIC Justí- 
cia, tliiicilment se’n pot dcsprenche uiin concrccih ¿i les qüesti- 
ans plmtcjades. 1 1  scnyor Conscllcr m s  va pnrliir ~ m a  bona 
cstoiia de qiiestians form;ils, de clecrets cluc no tcncu vigcncia, 
fins i tnt d’infornies que n o  l i  a r r i l m ,  cncara que semblava 
coti hi xc r- I os íunb s uíi ci en t prof‘u nci i t at . 

I :inalment, volguC: minimitzar la importincia CIC les comissi- 
ons d’assistkncia social nmb clos tipus d’argumentacib. La pri- 
incra íbu la de donar-Ics un cnrhcter gairebk autonom, amb i111 

relatiu Iligam a la sevii Cotiscllcria i ,  en la scgona, assenyalmi 
el carhcter limital cl’aquesícs comissions. 

Ancm ii la prirncra qiiesli6, En el mateix Dccret 555/83, dc 
15 CIC descmbre, dc creacib CIC la ComissEb d’hsistkncia Social 
PeiiitenciAria, se’iis diu clarament que 6s un orgmisme cluc 
d c p h  del Departament de Justicia de la Generalitat, ii trdvds 
de la Dirccció Gcncral de Scrvcis i’cnitcncitu.is i de Kehabilita- 
ci6. Pero encara ens chrificn més la qiiestjó el Decret en el seu 
articlc tcrccr, quan s’t-issenyala la composici6 de la cornissib ge- 
neral. Ens diu que el seu president 6s el Conseller de Justícia, 
el seu vim-president és el Director Gcneral de Serveis Peniten- 
ciaris i de Reliabilitacib. Un dels SCLIS vocals 6s el Cap de Ser- 
veis de la maleixri Iliscccib General, i el vocal sccrctari 6s el ti- 
tular de la Secció d’Assislencia Social de la Dirccci6 General 
de Serveis Penitenciaris. 

A partir d’aquest iirticle, ens sembla una mica dificil 
--després de veure In seva composició- scguir mantenint el 
cariicter quasi autonom d’wyuesta Comissió. 

Quant a la scgona qüestió, el senyor Consellcr ens parlavri 
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del caricter limitat del treball d’aquestes comisions en el camp 
de la rchabiIitxi6 i de la reilismi6 dels interns i dels alliberats. 
Nosaltres no hem dit mai que la rehabilitacib i I R  reinsercib 
social s’hagi de fer exclusivament a partir d’aquestes comissi- 
ons, A ningii no se li  escapa que 6s un tema forca complex, i 
que requereix esforps en moltes direccions; ara bé, tampoc es 
tracta de volcr minimitzar el treball d’aquestes comissions de 
les que piukvem, de Ics scvcs funcions, ja que, tant els articles 
34 i 35 del Reglament penitenciari corn la Llei orgrinica i, final- 
ment, el mateix Decret de creacih de les comissions cl’assisten- 
cia social penitenciiria i postpenitenciiria ens parla de les sevcs 
importants funcions, lant en el camp clc les activitats d’assis- 
tcncia social penitenciiria i postpeniteneihia, com la dc propo- 
sar convenis o contractes de col~laboració, coorclinacib o coope- 
ració amb altres organismes, institucions o entitats Iirjbliques o 
privades, dedicades a tasques d’assistencia social t de rehabilita- 
cih dels scus reclusos. 

De les respostes del senyor Conseller, erii evident quc el 
nostre Grup no podia considerar contestades les preguilla que 
hi havia plmtejades, i per aquest motiu s’ha presental la subsc- 
giient Moció. 

Aquesta Moció consla de ducs p r l s  : la primera, la necessi- 
tat de coordinar tes accions dels diferents Depiirlatnents de la 
Generalitat. Nosaltres esleni convcnqutts quc I’eeina CIC coordi- 
niici0 j;i 3n tenim tmt la Comissih General d’hsislenciii 
Social com les rcspcct ives comissions tcrrilorials s6n els instru- 
ments apropiats pcr it aquestn coorctinacih, ja que tant cn una 
corn en l’altra es troben represeniacles di fcrcnts Conselleries 
de la Generalitat : Justícia, Treball, Ensctiyameni, Scrvcis So- 
cials. No pol set’ cluc els diferents Departaments de la GcncsalE- 
tat, scrise cap niena de planificacib ni de plans gcncrals portin a 
terme accions que puguin incidir ciirectnment o indirectament 
CII fa rehabilitacib deis interns o dcls alliberats. Cd yLic hi hagi 
una coordinució entre els diferents Uepartarncnts. 

Per aixb, la nostra Mocici insta el Consell 13xeciitiu que, en 
el termini dc trcs mesos, es presentin en aquest Pnrlament els 
plans generals i els programes cl’actuwib, cluc facin referhncia 
;i la política pcnitenciliriik i postpenitcncihria, Plans que vagin 
més cnllh d’actuacions puntuals ciescoordinades, i y ~ i c  assu- 
meixin tot cl que significa i representa I’assistkncin social. 

Timhe remarquem en aquesta Mocih la necessitat que tc 
aquest Parlament dc coneixcr els convenis o contractes de co- 
ldaboraci6, coordinxib o cooperació amb altres organismes, 
institucions o entitats públiques o privades, dedicades a tas- 
ques d’assislkncia social, de rehabilitació dels interns i dels 
al I i berat s a 

En aquest senlil, tenim notícies --nosaltres lamhk, senyor 
Conseller- per la premsa que, per part rlc la scva Conselleria, 
s’han signat importants convenis rimb institucions i amb enti- 
tats privades. Convenis de quk no solament etis agradaria de 
conkixer les seves cliiusules, sinó també sota quins criteris 
s’han signat, i per qu6 amb ulles entitats i no amb d’altrcs, i per 
que  ara, i no abans. 6s a dir, tot un conjunt d’interrogatrts que, 
legítimament , nosaltres ens plantegem. 

La segona part de la Moció incideix en un altre aspecte que 
per a nosaltres 6s cabdal : és la necessitat de coordinació rimb 
els ajuntaments del nostre país. Estern convenquts que, tant en 
aquest aspecte com en d’altrcs, sense una col.hboracih institu- 
cional entre la Generalitat i els municipis, difidrncnt podrem 

avanqar. En un país en quh la xarxa de serveis socials cada 
vcgada és més dispersa, on tot sovint es dupliquen o es tripli- 
quen, fins i tot, aquestes xarxes, la necessitat de coordinar les 
actuacions i els programes entre els ajuntaments i la Generali- 
tat és fonamental. 

Sabem, també per la premsa, que s’han comenc;at a endegar 
algunes coilaboracions entre algun ajuntament i el Departa- 
ment de Justicia de la Generalitat. Perb aixb, per a nosaltres, 
ks insuficient, sinó que, a més il mks, hauria cle contemplar-sc 
en un marc molt més ampli : el dc la coordinaci6 i el de la pla- 
nificació, perque,-si no, ens trobarem amb lot un seguit dkx -  
periencies descoordinades, que, en el millor dels CHSOS, cs 
mouen per criteris subjectius. 

Per aixo nosahres estem convcnquts que el marc correcte on 
es IJot plantejar aquesta coordinacih i col.laboraciÓ cs en I’Bmbit 
de la Comissió General o, en el scu cas, en les respectives co- 
missions territorials, donant en t rada ii la Comissió General 
d’hsistencia Social Penitencih’iii als rcprcsentants d d s  muni- 
cipis de Catalunya, tant els de I’AssaciaciÓ Catalana dc Munici- 
pis, COM cls de la Federació, també, de Municipis de 
Catalunya. 

En el cas de les comissions territorials, nosaltres pensem 
que, si bé en aquests moments ei Decret preveu un represen- 
tant CIC I’ajuntarnenl on cstiguin localitzats els centres peniten- 
ciaris, pensem yuc  cal introduir un criteri diferent per tal yuc 
siguin Ics mateixes associacions de municipis les que fixin els 
seus rcpresentants, ja qiic tot sovint 110 coincidcix l’assistkncia 
social pcnitcnciirirz o postpcnitcriciArja que s’ha dc prcstar als 
alliberats o als familiars dcls interns en cl lloc cl’instal.lacih de 
la prcsb. Per tant, creicm que un criteri mbs obert resoldria 
millor els prohlcmes de coordinació i col~laboracih. 

Finalment, voldríem quc aqucsta Moci6 que presenta el 
Grup parlamentari Socialista s’entcngucs no solament corn a 
crítica i conlrol de la tiisca del Consell Executiu, sin6 quc 
també s’entengués com la ncccssitat existent que I’assistencia 
social, tant la penitcncihria cuni la postpenitenciiiria s’csta- 
bleixi n partir de criteris de planificació, ciitcnent els serveis so- 
cials des cl’un punt de vista glabaliizador, perque, aml:, una co- 
rrecta I>oliiicii en  aquesl camp, cl dc la reinserció social, no so- 
lament ;ijudarem a trobar el seu lloc cn la societat d s  iiitcrns i 
als alliberats, sinb que, a més a més, farem cpie la nostra socie- 
h t  en el seu conjunt en resulti hencficiada. 

Per tol aixo, senyores i senyors Diputats, els sollicita el seu 
vot afirmatiu per a aquesta Moció que ha prcsentai el  Grup par- 
lamen tari Socialista. 

Moltes grhcies. 
EI Sr. PRESIDENT : Corn que no hi ha esmenes a aquesta 

Mocib, correspon ara als altrcs Grups, per l’ordre habitual, dc 
Fixar la seva posició. Per tant, tinc el gust dc donar la paraula a 
I Wlustre representant del Grup d’Esyucrra Republicana de 
Catalunya, senyor Torres, perqui: exposi la posició del seu 
Grup. 

El Sr. TORRES : Grhcies, senyor President, Des de I’esc6, 
si m’ho permet la Mesa, per anunciar el posicionainent del 
nostre Grup parlamentari en relació amb la Moci6 que ha pre- 
sentat el Grup Socialista. El nostre posieionament serli el segü- 
ent : nosaltres votarem negativament la primera part d’aquesta 
Moció, perque pensem que la coordinació dels Departumcnts 
dei Consell Executi u, en un afer d’indiseuti ble transcendencia, 



- -  . 

1416 DiARI 1312 SESSIONS / P-NiLm. 30 / 30 maig 1985 / SESSlb PLENAKIA Núm. 28.3 
-- . -~ _ - = .  

6s una ctccisib i L I ~ I ~  activitat prbpia del rnaícix Conscll Execu- 
t iu  i que, evidentment, es poden fer recomanacions, pcrb jo 
estic convenGut, personalmcnt, i el nostrc Grup esth coiivcn- 
p i t  que questa coordinacib ja cxisteix i conlinuarh existint. 
Pcr tant, no podríern associar-nos a aquesta primera part de la 
Moció, i encara tnenys a lu formulacib cl’un termini pera la for- 
mulació de programes. 

En canvi, cl nostre Grup votarli fiworublenien t la segona 
purt de la Moció, perque creiem que, efectivnmcnt, el proble- 
ma CIC la reinsercih dcls allibcrals és un problema ci’un gran 
abast social, en cl qual cal que totes Ics entitats del noslre país 
--sobretot les entitats públiques- tirigirin una cficicnt partici- 
pucib, i en iiquest senlii, nosdtrcs som particlaris, doncs, que 
cn la Comissió Gcncrul i en les Territorials puguin ser-hi repre- 
sentades, biní la Federacib de Municipis corn I’Associacih de 
Munici pis de Catalunya; pcr tml, resumcixo la nostra posicih 
: vot afirmatiu al segon punt i vot negatiu al primer punt. 

Mol tes grhcics, senyor President; moltes grioies, senyorcs i 
senyors Diputats. 

El Sr. PKESIT313NT : Molles griicies. HB, deshores, el  Grup 
Popular vol intervenir? (.uusa.) L’i1hstre Diputat senyor 
Simb Pujol li: la paraula. 
El Sr. PUJOL FOLCRA : Molt Honorable senyor President, 

senyores i seny o I’S I1 i p ut at s , e 1 G r u p par 1 a ni en tar i 1’0 p I a r va 
seguir amb molta atencib les intervencions de I’anlerior Ple, 
tant de la senyora h renys ,  dcl Grup Socialista, com de 1’Flono- 
rablc Conseller de J uslicia, amb motiu de Iu intcr’pel.laci6 
sobre la rcinsercih de penats i les comissions ci’assistcncia 
social‘ qiie avui han donat peu a la Mori6 que mi debatem, i 
haig de dir que estern decepcioiiats. Dcccpcionats pcrque lios- 
altres pensem que cl terna pcnitcnciari és prou iniportani i tc 
prou trmsccndenciu social com j3cr clcdicar-hi ui1 ampli debat 
parlamentari que pugui conkinplar totes les qüestions a qui: Ta 
referencia la iizstitucii) peniienciAriiz, amb toles Ics dificultats 

B! problcma pel qual travessa la institució pcnitcncihria a Ca- 
lalunya és cspecialrnenl greu, i lamentablcnwnl, solamenl es 
tracta aquest te nia il r ran d ’ i m pl i caci on s m i  b 1 ’al t ei-ilc i b 11 e 
l ’mlre públic. Alxi), cncm resulta més paradoxal quan, en es- 
tudiar la majoriii dels texlos rcglamcntaris de presons actuals, 
hom constata que es parteix clc la base que, en I’kpoca actual, 
les presons han deixat dc ser  LI^ problema d’orclrc o scgurctat 
pública per convcrtir-se en centrcs quasi-assislcncials de prcpa- 
racib a la vida en la coniunitat lliure. 

Crciern, doncs, que és en aquesta línia que cal irebalias de 
valcní, a fi d’aconseguir que allb que clcsjt.ja la Cormstitucib, en 
ei seu article 25, i altres disposicions en aquesta materia, cs faci 
realitat. Nomks cal escoltar Ics YCUS dcts intcrns enfilats a les 
íeulaclcs dc Ics seves presons o llegir els manifestos que fan pi)- 
blics per compr*endi*e l’abisinc quc  cxistcix entre allb que 
diuen els textos legals i el yuc esth passani a les presons. 

Dcs d’aquesta perspectiva, doncs, no cns sciiibla adequat el 
plantejamcnt d’aquesta problemilica tal com I’ha fet el t i rup 
Socialista, donant una lieculiar interpretació a itllo que mome- 
na <<assistbncia social )> i que constitueix ¡’objectiu exclusiu dc 
la comissió gcncral i les wmissions territorials. 

Les comissions tenen atribuides unes funcions, assenyalades 
en Ics seves normatives, la yiial cosa no implica que altres orga- 
nismes de I;\ Generalitat o determinades institucions no 

qlle CQmpQdii. 

puguin portar a terme accions importants en aqucsta rnatkria. 
I-lem cl’aconseguir un sistema licnitericiari quc rccolxi en de- 

tnenk fonamentals, corn són cl treball remunerat en els tallers 
de l’establiment penitenciari i unit botia assistkncia social a 
;icluelIs que es reintegren ;i la societat, així com aprofundir cn 
la millor furmacib i preparacib del personal funcionari, que 
haurii d’estar adequadament retribu’it; tot aixo de cara a tornar- 
10s 1t-l ilh& que molts h a n  perdut. 

Tampoc cns han convenqut les explicacions del Consellcr de 
Justícia el dia de la in~erpel+iació, i fins i tol hcm notat alguncs 
contradiccions. No queda clara la prioritat pel quc fa als subicc- 
tes beneficiaris rlc I’actuiicih de les comissions. 

D’una banda, va assenyalar que el seu camp d’rictuacii, rc- 
spcctc dels interns era molt mks redu’it en relació amb aquells 
que es trobcn en llibertat cnndicionul o definitiva, i, al final dc 
la seva intcrvcncih, en reconkixer cluc els [reballs dc la comis- 
si6 general tot j u s i  comcnccn, va indicar quc havia comcnGut ii 
desenvolupar una tasca prioriihria en relació amb els intcrns. 

En quk quedem? No scrii cluc aquests tipus cl’atencions són 
menys ciirrcgoscs, i sembla que així queden més justificr-des? 
No creu, el senyor Conscllcr, que aixo es unii rnanerx cle 110 d- 
sontar cl problema, sinb solament justificar-lo? 

D’idtra bancla, fóra tumbk interessant que el senyor Con- 
seller explícitles quin lipus d’actuacions s’haii dut a terme. .. 

El Sr. PRESIDENT : Prcgo la Cambra i el públic quc 
guardin si!enci. Continui, l i  ho prego, senyor Pujol. 

El Sr. PUJOL FOLCRA : Moltes grkies. 
D’altrii banda, i‘bra també interessant que el scnyor Con- 

seller explicités quin tipus d’actuacions s’han dul B terme pel 
que i‘a als intcrns i les sevcs famílies; no n’hi ha prou, d’cnu- 
rnerar unes quantes xifres. 

Senyor Consellcr, en aquesi cas, com cn ci’alires que s’eslan 
donant amb massa frcqiiencia, ens trobem amb uiis brgans 
crcats que no han assolit l’opcrativitat qiie d’eíls s’espcrava i es 
desitjava, i ks en aquests Q~SOS qlle cal demanar Ics responsabi- 
litats politiques a les quals cl seu Departament no cs pol 
sostraure. 

No n’hi ha prou amb posar a I’tibasl uns mitjans; és necessari 
impulsar les accions que calgui per al seli ple i bon funciona- 
ment. Darrcramcnt, i pel que f‘a niés concrctamcnt a la Maci6 
que prcscnta a aquesta Cambra el Grup Socialista, nosaitrcs 
pensem que el Consell IJxecutiu ja cstii obligat c? coorclinar 
totes les accions que portin ii terme els seus Departaments, a fi 
de dcsenvolupar Ics activitats que poden nhvorir la reinsercih 
social dels interns i d’aquells que  es troben en llibertat condici- 
onal; en tol cas, caldria exigir les responsabilitats d’ordrc polític 
que es derivessin dels casos en que s’hagués donat una mnla 
gestib i no enumerar els defectcs o les deficikncies que sense 
cap prqjecte satisfactori tots cmcixcm, tal i corn ja vaig dem;i- 
nar per escrit a 1’1 Jontirable senyor Conseller de Justicia, feni- 
me rcsso cte les peticions mcs urgents que cm varen formular 
els interns de la pres6 Model de Rarcelona. 

Pel quc fa i11 segon punt de la Moció, creiem quc no bs proce- 
dent, de niomeiit, modificar la normativa vigent, que ja. 
permet la col-laboracib clels ajuntaments en aquesta mcrtbria. 
L’iinica cosa que lamentem sbn les escasscs consignacions 
prcssuposthties yire es van alirovar pcr a aquesta íinalitnt que, 
segons el Conseller de Justicia, pugen a 40 milions de pesselcs. 

Sembla que el Grup Socialista, tal corn ha demoslral cn la 
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tramitació del Projecte de Llei cie Menors, troba la mateixa so- 
lució : fer intervenir els municipis en tot all0 que 6s rcsponsa- 

I bilital dcl Govern de la Generalitat, com un remei miraculhs 
per R tot, quan es tracta cl’un control en q u e  nombs hi té CQ- 

mpetencia aquest Parlament, con1 és e1 de les comissions cl’as- 
sistcncia socid que el mateix reprcscntant del Grup Socidista 
ha adrnks. 

Per totes aquestes raons, i inalgral que no considerem total- 
ment satisihctbria la politica del I)cparlmcnt de Justícia, voh- 
rem en contra d’aqucsta Moció, peryuc C I I C N ~  confiem que 
1’J lonoralile Conscllcr, 1x1 seu tirrantih i per In seva manera 
d’actuar, prendrh nola de les nostres obscrvacions i actuizrB en 
con scq ÜCnci a. 

Jics niés, i moltes gricics. 
Ei SI-. PRESIDENT : Per i i  la fixacib de la posi&) clei Grup 

de Convergencia i Unih, Iinc el  gust de donar la paraula a 
I’il.lustrc Diputat senyor Ferm Camps. 

El Sr. CAMPS I VALLEJO : Moltcs griicies, senyor Presi- 
dent. Scnyories, el nostre Grup put*lamenlari ha tingut c m  es- 
pccial scnsibililat i prcocupacib pcls temes que w u i  tractem en 
aquesta Moció, i creiem que són del miixini interes. Volcm 
desiacar que el ret que es treguin II relluir aj~ ida a preocupar i a 
sensibililmr l’opinió pública i quc aquesta preocupack” del 
tiovern quedi compartida per tot cl país. 

Prova evident rl’ayucsta preocupacib del nostre Govcrn 
sohre aclucsi terna és el Uccrct 5 W 8 3  -cesmcntat ja quuii es 
va gresen tar la interpclhció-, que recordem que 6s del 15 de 
dcsernbre del 8 3 ,  i en q u e  es miiva la coniissib d’assistkncia 
social pcnitcncihria com a organismc encarregr-lt de donar mis- 
tkncia social als presos, als alliberats i a les seves Lirnílics. 

En la mateixa Comissib hi ha representats, a mks del niateix 
Ilcparlunient de Jiistícia de la Gcneralitat, I’ICASS, la Dlrecci6 
Gcncral d70cupaci6, la ISireccib General de Prolecci6 i ‘Tutela 
de Meliors, els Coldegis Oficiuls de Diplotnats cn  Treball Soci- 
als, i els Assistcnts Socials, i un llarg etcetcra, cncara. 

Pcr tant, em scrnbla que instar a coordinar, com demana la 
Moció socialista, es supcrf Li i fora de IIoc,  ja  que aixh .ja es fa i 
aixb ja cxisteix, i 110 es Fa :LM -o no s’ha fel a corre-cilila, 
perclul: es pogués presen lar L H I ~  in lerpclhci 6 arn b la consegii- 
ent mticiO-, sinó que es va Tes fa gairché dos anys, i fixem-nos 
que es vil fes abans que es produís el traspis de presons; es V R  

fer amb una prudencia com perque cl dia que arribessin cls t r iw 
~ N S S O S ,  qtie logicament havien d’haver arribat 1-1 principis del 
84, pcro que, seguint aqucsta larncntable tradició que acords 
de la Comissi6 Mixta, després, scjii endnrreriis pe! Consell de 
Ministres de I’Eslal, va trigar encara dos mesos més dcl tcmps 
previst; aixb vol dir  que la comissi6 estava instaurada molt 
abans que es proctuis cl tmsphs realment. 

Aleshores, em sorprkn yuc es demani una  coordinació quan 
aqucsta, insistcixo, no solament ja funciona i es reuneix, 
aquesta comissió -la central o Ics terrkorids-, men- 
sualment, sinó que existia abans que cs prodtiissin. ks a dir 
quc, en cap moment, aixb no ha  estal una manera de posar-se 
una solucib L i i i  cop ens hem trobat el conflicte, Abans que arri- 
b6s el conflicte ja s’havia plantcjat una solucih. 

Si la Moció hagués demanat unit intensificació, aleshores 
n’hauríeni cornprks el sentit, i pcr nixb comprenem cl segon 
punt, el de voler que hi hagi una major preskncia municipal; re- 
cordem que en les comissions territorials, ja hi existeixen eis 

municipis de les ciutats en que  hi ha algun centre penitenciari; 
ara, amb aquest plantejament que es fq podcn ser-hi presents 
representants de municipis -sigui de la Federació, sigui de 
1’Assockicib- , que, lbgicament, tambc hi poden estar interes- 
sats perque, encara que no tinguin una instal-laci6 penitencii- 
ria, el que sí que poden tenir - i  tenen molt sovint- s6n perso- 
nes af’ectadcs per aixb, i ,  íiieshorcs, cornprenem quc pugui 
haver-hi un intcres en aquesta presencia. 

Kecorclem que en les comissions territorials, a més d’aqucsta 
presencia municipal, tainhé hi hil dtres molles entitats que hi 
poden estar afectades; aixl el Cr~l.legi d’Advocats, cl Cap del 
Servei Territorial dc Trcball, el Cap dcl Scrvcj Territorial (!’En- 
scnyament, el Cap del Servei o Seccih Territorial de Protcccih ¡ 
Tutela de Menors, President clcl Colkgi Oficial de Diplomats 
cn ‘l3-cbdl Social i d’Assislents Sociais, Cap del Servei Tcrrilo- 
rial dels Serveis Socials i d’altres quatre persones que, en rai) 
de llur tiedicaci6 Iiersonal o professionrd, puguin estar vincula- 
des urnb la tcrnidioa. Per tant, coordinació, presbricia niúltiple 
cl’estarnents, persones, organismes i n tercssats. 

A nosallrcs, fins i tot, ens agrndaria dir quc uqucsla presbncia 
rnuii ici pal no sempre é3 corresposta amb l’i II tcres que avui 
sembla que es vuigtri mosirar. I jo :ira lamento n o  poder-ho dir 
en prcskncia del batlle de Girona i del de Tarragona, perdó, B 
vosti: no l’litivia vist, 1’~bseticia dc l’apccciat company Nadal, 
doncs, que s’han trobat uquestcs Comissions quc no scmpre 
han tingut aquest ajut i es queixa la Cornissih Territorial de 
Lleida -ja cluc hi és el senyor alcalde de Lkicla- que desprks 
d’havcr fet un  curset dejardineria per a reclusos no van aconse- 
guir que I’iuuntamcnt hi colhbores. 1 sc’n queixcn. 

Pel que fa :i Girona, hc de dir que cs yucixen que, tot i que 
l’iijuntament els va ofcrir un local per it un servei ci’aquest 
tipus, aquest no reunia les condicions que neccssitivcn i no va 
poder scr acceptar. 

D’altsa banda, cal dir que en la convocatbria de I’ICASS d’a- 
quest any els ajuntaments nu han fet Ús dc soElicitar subvcnci- 
ons licr als programes de reiiiscrcib social per a ex-presos. 

Per totes aqucstcs raons nosaltres no  votarem afirmativa- 
ment el primer punt i sí el segon. 

Moltes grkics, senyor President; senyorcs i senyors 
Isi putais. 

El Sr. PKESLDENT : E1 senycir Clotas? 
El Sr, CLOTAS (del Iésh estunt) : Senyor President, a judici 

del nostrc G r u p  creiem que s’hiin proclu’it al4usions a determi- 
nades actuacions d’un Diputat del nostre G r u p  i demanaríem, 
en virtut de I’article 64, la paraula hrcumcnt per contcstlzr 
aquestes ;tl.lusions. 

El Sr. PRESIDENT : Bé, Ei prego que en facin ús d’una 
manera molt restringida, perqui= és una mica discutible que 
aixb sigui suficient per a intervenir. 
L’ltiustre Diputat senyor Nadal té la paraula (ricdk~s), ili ,  

perdi>, el senyor Siurana. 
El Sr. SIURANA (do lksoti e.wint) : Per aclarir cluc sóc 

Antoni Siurana i Zarazoga, alcalde de 1,leida i Diputat al Piirla- 
ment de Gataiunya, pcrquk a vegadcs es confon que els Djpu- 
tats del t3arlamcnt sorn ens territorials mpl t concrcts. 

Jo crec que s’ha fet aqul una ailusió a Ia falta de col.labora- 
ci6, 1’Ajuntment de Lleida t6 antecedents cle col.laboraci6 
amb treballs, amb presos en rhgirn obert, amb aquest mecanis- 
me ja experimentat moltes vegades i, en tot cas, el que possi- 
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blcmcnt no hi hagi és prou coordinació de la Conselleria amb 
els +juntaments per fer efical; aquest terna, pcryuk realment hi 
ha antecedents i I’Ajuntament, a costa absoluta d’ell, va redit- 
zas liistoricament ja treballs amb presos. Volia aclarir aquest 
tema. 

El Sr. PRESIDENT : Bé, anem, doncs, arc? j a  a passar a 1;t vo- 
iació. Abans de fer-la, voldria fer dos advertiments. Un d’clls 
és quc cn la cbpia de la Mocib que ha estat reparticla l i  ha un 
petit error, perb que evidentment podria induir a errada de 
concepte, i és que alli on diu, al final del segon parigraf : <<pel 
que fa als punts d) i e) del Decret tal H ,  en realitat han de scr els 
punts <<b) i e) )>, o sigui, <(b) >) per comptes de ctd) L’altrc 
6s que els serveis del Parlament fan arribar a aquesta Mesa una 
shie cle suggerimcnts de major correccib lingüística o estilistica 
i ,  en aquest CRS, jo voldria. llegir-les, almenys pel que respecta a 
aquesta primera Moció, per si els senyors Diputats autoritzen 
que s’introdueixin després, sense ni tan sols exposar-ho, 
aquestes correccions. 

Pel quc respecta a aquesta Moció les corrcccions són les se- 
giients : all& on diu <{ El Parlament de Catalunya insta )) sugge- 
reixen dc dir <<El Parlamcnt insta>>, perque evidentment 
aquest Parlament és el Parlament de Catalunya; després quc, 
per comptes de dir {< coordinar totes Ics accions que portin a 
terme els seus Departaments M, cs digui c i  totcs les accions em- 
preses pels Departaments>>; per comptes d’m tal fi }), es digui 
H a aquest fi )>; que per comptes de dir H el Consell Executiu 
presentari)), es digui ((ha de presentar >>; i, desprks, novament 
digui pcr comptes d ’ ~  el Parlament de Catalunya M, altra 
vegada nom& (( el Parlament D, i així successivament. Corn 
veieu es tracta de coses que no alteren gens ni mica el sentit si 
no que, al contrari, milloren el llenguatge, 

Si els senyors Diputats, per no ser pesats amb la lectura d’a- 
questes petites rectificacions, donen ja autori txacib per& 
siguin introdu’idcs, CM sembla que tots hi guanyariem. (L7. 52: 
Cims dtmuna per purlar.) 

El senyor Clotas ié la paraula. 
E1 Sr, CLOTAS (de Iksc6 estunf) : Senyor l’rcsidcnt, per pari 

ciei Grup Socialista cap inconvcnicnt. ünicarnent fer avinent 
potser quc com que cmrcccions d’estil en tots els textos que es 
tramiten ii la Cambra sempre són necessiries fer-Ics, si fcin et 
llistat de totcs les correccions d’cstil de tots els documents quc 
entren a la Cambra en el si del Ple potser treballarcm etlhrfega- 
damenl, farem treballar enfarfegadament a aquest Ple i crec 
potser que seria més adequat fer-ho en un altra instancia dcl 
Parlarnen t. 

GrAcies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT ; Crhcies. De, doncs, aleshorcs ja 

Els qui estiguin a h o r a . .  Té ra6. S’ha de fer per separat, pel 

Per tant, eis qui estiguin a f‘avor del punt primer de ia Mocib 

Iils qui hi estiguin en contra? 
Els qui s’abstenen? 
Aquest punt ha csh t  rebutjai per 28 vots a favor, 65 cn 

contra i cap abstancib. 
Ara p~ssern it la votacih del punt, segon. 
I’ls qui cstigirin a íwor del punt segon d’aqucsta ivíocib, que 

podem pnssar a la votlicib. 

que senibla hem de votar separadament els dos punts, eh? 

que cslern debatent, quc es posin dc ~ C L I  dret. 

es posin de licu drei. 

Els qui hi estiguin en contra? 
Els qui s’abstenen? 
El punt segon d’aquesta Moció ha estat acceptat per 88 vots 

a hvor, cap cn contra i 6 abstencions. 

Moc% 
subsegüent a Ia interpctlació al Conscll Executili 

sohre i’Acci6 de Govern pel que fa a la Política Territorial 

Passem ara a la Moció segiient, que és Moci6 subscgiient a 
la interpel-lació al Consell Executiu sobre I’acció de Govern 
pe1 que fa a la politica territorial, presentada pels Diputats 
11-lustres senyors Joan Ganyet i Esteve Tomis, del G. Socialis- 
ta al Parlament de Catalunya. Per presentar aquesta Moci6 tinc 
el gust de donar la paraula a I’ll~lustrc Diputat senyor Tornlis. 

(E¡ M. 11. S/: f k i d e n t  s’ubsentn del saíi de smions i i% Sr. 
Vice-pr~sid~ni Primw í4 slahstitrlek en la direcciri d ~ l  úchut.) 

El Sr. TOMAS : Senyor President, senyorcs i senyors Dipu- 
tats, per defensar la Moció derivada de la interpelhció que 
l’altre dia vaig efectuar al Consell Executiu rcspectc a I’accib 
de Govern en ei desenvolupament del Pla Territorial General 
de Catalunya. 

Ja cn la intervencib de I’altrc dia vaig situar d terme de la 
meva interpeWacib respecte a dos punts molt clars, que va ser 
el punt de l’aplicacib de la Llei de Política Territorial i ,  per tant, 
en l’elaboració cl’aquest Pla Terri torial General de Catalunya i, 
en un segon aspecte, el paper de coordinacih que en política 
territorial hdvia d’efectuar el Departament de Política Territo- 
rial, 

Vaig escoltar molt atentament la intervencib de I’l-lonorable 
senyor Conseller de Politica Territorial i si avui haig de presen- 
tar una Moció hs quc realment em va deixar absolutament insa- 
tisfet respecte a la seva resposta. 

En primer lloc ens trobem davant d’un fkt que segurament 
al llarg d’aquest Ple ja hem reiterat que és I’incompiiment o 1%- 
Icntiment de l’apiicaci6 de les lleis que aprova aquest Parla- 
ment. Una llci importantissima COIYI és la L l A  de Poiitica Ter- 
ritorial, que tenia com IL finalitat la coordinació de dos Departa- 
ments de la Generalitat per tal de dur a terme una politica d’c- 
quilibris territorials, una política d’equipaments en funció dels 
diferents territoris que hi ha a Catalunya, de zones deprimicles, 
de zones congestionades, de zones en desenvolupament; una 
Llei que havia de coordinar els cainponenis de les inversions 
de cada un dcls Departaments a fi i efecte que la rendibilitat 
d’aquestes inversions fos la mixima. 

I-Iem vist al llarg cl’aqucsts anys, i molt més des que la Llei 
esti aprovada, que cada ikpartameni porta una. politica absolu- 
tament deslligada d’un altre Departament, quc cada Departl-t- 
ment ha estat publicant -sota ei nom de mapes, plans o del 
nom que es vulgui - u n  cmjuiit cl’iniciativcs politiques sobrc 
les quals, d’acord amb aquests documents, diuen que estructu- 
rr-lrh la politica del SCLI Departament. I hem pogut comprovar 
quc tats aquests mapes o plans no es corresponen a Ics di- 
rectrius que marquen la matcjxa Llci i ,  a mks a més, cluc marca 
el Decret de clesplcgament de la Llei que va elaborar a principis 
d’any el Departiiinent de Política Territmial, 

Per lant, la mwi? interveiició anava a dir que hcm d’arrilxu 
d’una vcgacla a redactar i iiprovar cn aquest Parlamcnt el Pla 
General de Catalunya, que d’acorcl corn csth plantejai en el 
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Decret, cl’acorcf amb el ritme dels treballs aquest Pla no el 
tindrem aprovat fins ben bé a finals del 88, del 89,ks  a dir, yuc 
no disposarem d’un Pla General CIC Catalunya prActimmcnt 
fins i’inici de la dkcxia cieis noranta. F:s massa temps, són 
massa anys pcrqui: aixb vagi d’aquesla manera, Necessiten1 
aquest instrument de reeyuilihri territorial, necessitem aquest 
instrument de coordfnacib de les inversions de cada un dels 
Delirirtarnents de la Generalitat, necessitem aquest instrument 
viiai pcr poder planificar una política real que signifiqui, com 
també deia la Llei, una politica a favor del crcixement econb- 
inic i de la lluita contra M u r .  

La resposta del senyor Conseller em va deixar francament 
sorprbs perque va ser una resposta dient {< l’estem fent, ja I’aca- 
barem,), és a dir, sense donar-li la irnporthncia que per al 
nostre Grup, i nosaltres considerem que per tots els Grups d’a- 
questa Cambra, tenia l’nprovació d’aquella Llei i, per tant, el 
contingut d’aquella Llei. 

El segon aspecte que vam plantejar en la interpdlació era el 
paper rector del Departament de Politica Territorial. Jo voldria 
recordar als senyors i senyores Diputades quc el Departament 
es diu H Departament de Política Territorial i Obres PÚbliqucs 
)r .  Si tots aquests plans, si tots aquests mapes han sortit incon- 
nexos només h i  ha una raó : que el Departament de Política 
Territorial no cxecula el rol que té assignat en funció del seu 
nom, és a dir, que no estk coordinant els plantejaments de cada 
un dels Departaments. 

JO voldria estar convenqut que hi ha voluntat per part del 
Consell Executiu i per pari, molt especialmcnt, del Clonscller 
yuc no és així. Que hi ha una voluntut personal que el seu Ilc- 
partament ka cic complir el rol qric l i  tnarca la seva sigla, perb 
quc és molt possible que cls altres Dcpartaments no tinguin 
cap intcrcs R coordinar-se pcrque els va més bé la política del 
<< campi qui pugui )) i no la política de coordinacib, una política 
d’unir esi‘orqos cn funcib d’uns resultats molt concrets. De tal 
manera que, fins i tot, podem observar que el corniti: tkcnic 
que ha de redactar el Pla Territorial dc Catalunya no cstB ni 
convocat, que, fins i tot, molts Departaments no han anome- 
nat ni el Cap de Servei corresponent que ha de reprcseniar el 
Departament cn el si d’aqzlcll cornit&. 

Pcr tant, nosaltres entenem que si el Govern no esti co- 
mplint el que diu la Llei aquest Parlamcnt té I’obligacib de re- 
cordar al Govern que hi ha unes lleis, que l i  ha uns decrets i 
quc aquestes lleis i aquesls clecrets s’han de complir. I penso 
quc el: Parlament ha d’avisar al Uonscll Executiu i dir-li : 
<( s’han de fer les cases tal coim cl Parlament ha  aprova1 )). 

1 és en aquest sentit que nosaltres prcsentem questa Moció, 
de d i r 4  : mentrc aquest 1% Genci*aI de Calalunya no csth ela- 
borat, mentre aquest Pta Ckneral de Cntalunylt no esth aprovat 
cal que el Departament i la Comissió que contempla la Llei pel 
control de la coordinació dels Departaments cxecutin un rol, 
que és el rol del vist-i-plau davant de qualscvol iniciativa d’ac- 
ció política de cada un dels Departaments de la Gencralitat. 
Fins i tot, en la mcva iniervcncib li vaig rccnrdar al scnyor Con- 
seller quc ell se sentia solidari amb cl Consell Executiu, pero 
que segurament el ConseIl Executiu no se sentia solidari amb 
el seu Dcpartamen t. 

Senyor Rigati, O bé el seu Departament compleix el quc diu 
la seva sigla, o bi: és el Departament de Política Territorial, o 
bé val mes que les suprimim, que cada departament faci el que 

vulgui i que el seu Departament simplement es digui cl ((De- 
partarnent de 1’Obra Pública de Catalunya>). 

Perquk crciem quc el Parlament s’ha de pronunciar en 
nqucst sentit, perque creiem que un vot en contra de la nostra 
Mocib, que és una Moció simplement indicativa del que 
creiem que ha de ser el compliment de les lleis, del que creiem 
que ha de ser el compliment del rol que te assignat cadascun 
dels Departaments, nosaltres considerem que un vot en conlra 
de la nostra Moció significaria que hi ha molt poc intcrks, b8si- 
cament per part del Grup que dóna suport al Govern, que el 
seu Departament sigui el Departamcnt que coordini la política 
territorial de la Generalitat de Catalunya. 

En aquest sentit, la Moció té dues parts : en primer lloc, de- 
manar que s’acceieri al mhxi m I’elaboració d’aquest Pla territo- 
rial general, posant tots els esforqos humans i econbmics sufici- 
ents i necessaris perque avancem al rnaxirn possible, perque no 
arribem als anys noranta, sin6 perquk pugui ser, millor, I’any 
que ve, segurament; i ,  en segon lloc, la segona part de la 
Moció, Bs que mentre aquest Pla general no estigui aprovat, el 
seu Consell, el seu Departament i aquella Comissió donin el 
vist-i-plau, controlin, mirin que realment cl que cada Departa- 
ment plantcja esti d’acord amb la Llei i amb el decret que el 
desplega, a fi i efectc d’evitar aquesta certa tendencia al caos, a 
la descoordinació que anem observant en cada una de les acci- 
ons dels diferents Departaments de la Generalitat. 

Res mes, moltes gracies, senyor President, senyores i seny- 
ors Diputats. 
I3 Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Grhcies, 1l.lustrc 

senyor Diputat. No havcn t- hi esmenes presentades, passem al 
torn de posicionament corresponent. Pcr a fer-ho, té la paraula, 
en rcpresentacib del Grup parlamentari d’Esquerra Republica- 
na el senyor Marc-Aureli Vila. 

El Sr, VILA I COMAPOSADA : Senyor Presidenl, senyo- 
res Diputades i senyors Diputats, sens dubte quc el 1% territo- 
rial de Catalunya és de primera importancia per tal d’endcgar el 
desenvolupament d’un millor equilibri territorial dels recursos 
economics de producció, ensems que comporta també el de la 
poblacib Iiumana. I bé cal dir que emprem el terme {{endegar H 

en les seves ducs accepcions, la d’enrlreqar i la de proporcionar 
el bon camí a seguir. El Grup parlamentari Socialista, sens 
dubte conscient del que hem exposat, desitja apressar el procés 
i desitjiria que s’instés el Govern a escurFar lerminis per a la 
presentació del Pla al Parlament, per II la seva aprovacih. Ara 
bé, si es tracta de preparar un pla cl’uun contingut i d’una projec- 
ció certament notable i eficient, potser no resulta inassa adient 
forcar el temps, i sorn partidaris que el Pla cs presenti dins el 
ierme fixat, pero, aixo si, que el seu contingut sigui de pcs per 
al futirr del nostre pais. 

L’aspccte segon de la Mocib socialista constitucix un a p h -  
dix CIC la primera part, que és la subslancial. I no creiem que fa- 
ciliti la lasca de la preparacih dcl Pla que s’hagin de presentar, 
entretant, al Departament de Politica Territorial i Obres Pbbli- 
ques, aixi com la Comissió de coordinació de Politica Territori- 
al, IrcbalI que, per ésser parcial, forma part d’un pla general cn 
gestacib. 

ks per aixo que el nostre Grup parlathcntari votarh en contra 
de la Moció. 

El Sr. VICE-PRFJIDENT PRIMER : Moltes grhcics, 
Mustre senyor Diputat. Per posicionar-se, en nom del Grup 
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Popular, té la paraula el senyor Veray. 
El Sr. VERAY : Moltes gracies, senyor President. Senyores 

i senyors Diputats, el Grup Popular ja anuncio per end;vant 
que votari en contra d’aquesia Moció. I votarh en contra d’a- 
questa Moció perquk encara que sabem que les llcis es fan per 
complir-les, hi ha moltes vegades que usant el sentit comú 
-que algú diu que és el menys comú dels sentits- no es pot 
arribar a uns termes, perqui: el que es fa és anar de pressa, i de 
vegades, en anar de pressa, no es fan les m e s  ben fetes. Diuen 
els italians que piano piano si va lontano. Nosaltres creiem que, 
si en aquests moments s’esta fent el Pla general de Catalunya, 
el que hem d’aconscguir és que totes les administracions, tant 
la de la Generalitat com les locals, prenguin part i aconseguim 
de fer un Pia general que endegui d‘aquí endavant no només el 
territorial de Catalunya sinb també el seu desenvolupament 
econbmic. I ens sembla que en demanar pressa per fer aixb 
podria arribar-se que aquest Pla territorial de Catalunya, que és 
necessari i que el President Pujol, en la seva presa de possessi6 
o investidura, wi dir que era un dels plans que s’havia de fcr en 
aquesta legislatura, no ens sortís amb una paraula que jo no 
usaré, perb sí que vit dir el portaveu del Grup de Convergkncia 
i Unió a uns quants Diputats d’aquest Parlament, mentre dinh- 
vern, cl dia de la inauguracib del tljnel del Cadi. Senyors, nos- 
altres estem a favor que es faci, estem a favor de donar suport cl 

totes les iniciatives, del que no estem a favor 6s a aliar amb 
presses i a fcr les coses malament. 

Moltes grhcies, senyor President. 
El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Grhcies, senyor Dipu- 

tat. En representació del Grup parlamcntari de Convergkncia i 
Unió, té la paraula l’Il4ustre Diputat senyor Ferran Pont. 

El Sr. PONT : Senyor President, senyores i senyors Dipu- 
tats, el Grup parlamcntari de Converghcia i Unió vam escoltar 
atentament el desenvolupament del debat tingut en aquesta 
Cambra el passat dia 9 de maig, sobre la interpellació presenta- 
da pel Grup Socialista. El Grup Socialista presentava en 
aquesta Cambra una inquietud en relació amb Ea oreparaci6 dcl 
Pla territorial General de Catalunya. Hem de dir que el nostre 
Grup comparteix aquest interks pel tema, i voldria certament 
que aquest Pla, al més aviat possi blc, fos fet, perb com totes les 
coses de la polítim, necessita el seu temps. 

En el transcurs de la resposta dc 1’1-Xonorable Conseller d’O- 
bres Públiques ja li va ser explicat a I’ll~lustrc Diputat que el 
procés, ei procediment de realització del Pla general terri torial 
de Catlaiunya estava en marxa. Bhsicamcnt es tracta, aqucst 
desenvolupament, clc l’aplicacih del Decret de 20 de febrer 
d’enguauy. En aquest Decret est& previst un termini de dos 
anys pcr ii la preparació d’aquest Pla general, dos anys per H la. 
preparacih En la Moció que en aquest moment se’ns presenta 
se’ns demana que en dos anys estigui aprovat. Els senyors Di- 
putats interpel;2ants hande saber que hi ha una diferkncia sub- 
stuncial entre l’elaborxib i I’aprovació. Quan aquest Pla tan 
important per al nostre país estigui fet s’ha de sotmetre a la in- 
forrnaci6 de 1’EEstat pel que afecti les seves compet&ncies, la in- 
furrnacib dels Ajuntiunentu, i tot aixo gcnerarh, evidentment, 
~rna dinamioa que requcrirh temps. 

Per lani, nusiiltres creiem que els clos anys per a l’claberació 
dei Pla shn estrictainent nccessaris, i no podrem donx suport 
al primer punt cie la Moció del Grup Socialista. 

A I M ~ S  ii més, aquest Pla, com saben iots els senyors Dipu- 

tats i senyores Diputades de la Cambra, s’ha de fer en estricta 
coordinacib amb el Pla de desenvolupament economic que 
est& preparant Economia I Finances, i que s’ha fet, ja en la seva 
elaboració, en estricta col.laboraci6 amb Política Territorial. 
Igualment, el Pla General Territorial generat de Catalunya ha 
de tenir cn compte les directrius de l’organització territorial de 
Catalunya, aquest tema de l’organització territorial que saben 
que es cabdal per al funcionament de les institucions del nostre 
país, pec voluntat del President de la Generalitat, s’esth prepa- 
rant cn relació amb totes les altres forces, intentant donar audi- 
bncies i comunicant-ho, buscant coincídencies amb els al tres 
Grups de la Cambril. 

Bs per tot aíxb que nosaltres, a aquest primer punt, de voler 
avanqar el terna, no hi podrem donar suport. 

Quant al segon punt, amb requerir el vist-i-plau de totes Ics 
actuacions que afectin la política territorial, per part del Depar- 
tament, parcialment podem estar-hi d’acord, amb aquest 
segon punt, parcialment, només, en el seu esperit, És ibgic que 
el Departament de Politica Territorial conegui Ecs actuacions 
que facin referkncia als ernpIaGaments d’activitats, i així es fa. 
El Departament de Política Territorial coneix tots els plans que 
preveuen al tres Departaments en relacib amb aquesta rnathria 
i els informa. Pero una altra cosa és voler fer aquest vist-i-plau 
que se’ns demana en aquesta Moció. D’alguna manera seria 
voler concedir al Conseller de Política Territorial un dret de 
veto sabre actuacions d’altrcs Departaments, i aixo saben les 
senyores i els senyors Diputats que no és possible, una cosa és 
I’obligatorietat que el Conseller informi i digui la seva, perb 
despres és el Consefl Executiu, solidiriament, qui ha de 
prendre les decisions. 

Evidentment, el nostre Grup té molt d’interbs en el terna de 
política territorial, i em sembla que s’ha clemostrat al llarg de 
les diferents lleis que s’han anat aprovant en aquest Parlament, 
i que la majoria d’elles, com saben els senyors Diputats i senyo- 
res Diputades, amb una gran voluntat de consens. 

També voldria fer una referkncia al tema del comith tkcnie, 
que el senyor Esteve Tomis fa un moment ens ha dit que no 
s’havia reunit, que no s’havia constitu’it, i és cert. Potser faria 
només un toc d’atencib a aquest Diputat, que en cl; desplega- 
ment del Decret, en el seu punt cinquk, la primera actuacib dc 
desplegament que s’ha de fer, ks la preparació, per part de Polí- 
tica Territorial, d’un, exactament, diu : d u r i  document de 
treball que contingui la interpretacib de l’estructura territorial 
actual, sobre la base de la xarxa de nuclis urbans i Brees del ter- 
ritori amb característiques especifiques H. Aquest document 6s 
el que s’esth preparant en aquest moment, i a partir d’aquest 
document és quan el ComitB tbcnic hauri de cornenqar a 
treballar. 

ks per tots aquests motius, senyores i senyors Diputats, que 
el nostre Grup, e! Grup de Convergkncia i Unib, estant d’acord 
en et fons de la qUestiÓ, en la irnporthncia del Pla Territorial ge- 
neral de Catalunya, per servir de marc a les actuacions de políti- 
ca territorial del nostre país, no pol donar suport a aquests dos 
punts de la Moció que ha presentat el Grup Socialista. 

Senyor President, senyores i senyors Diputats, moltes grhci- 
es per la vostra atenció. 

El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Grkics, JIhstrc 
senyor Diputat. Havent-sc posicionat tots els Grups, proccdi- 
rem a la votació de l’esrnena corresponent, tot indicant que el 
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presentador de la Moci6 ja té coneixement de les esmenes que 
s’hi han inlrodu’it, i si no hi te inconvenient, quedaran incorpo- 
rades al text de la Moció. (Pausa.) (L% SI: Tomhs d w m a  per 
purlar.) Si ? 

El Sr. TOMAS : No, simplement, senyor President, d’acord 
amb les correccions d’estil. Amb el que no estaríem d’acord és 
arn b l’encapplarnen t, per@ una cosa és una mocib subsegii- 
ent a la interpetlaci6 al Consell Executiu sobre I’acció dcl 
Govern pel que fa a la política territorial, i una altra cosa molt 
diferent és la interpel4acib al Consell Executiu sobre el Pla ter- 
ritorial general. No té res R veure una cosa amb i’altra. 

El Sr, VICE-PRESIDENT PRIMER : Gracies, Illustre 
senyor Diputat. Considerem, per tant, la seva observació. 

Sotmetem, per tant, a votació l’esrnena, globahenl, si no 
hi ha inconvenient per pari dels Ilhtres senyors Diputats, 
Per tant, cs posa a votacib la Moció. 

Els Diputats que estiguin a favor dc la Mocib, que es posin 
dempeus, si us plau. 
(13 M. i?. Si: President es wincorposa a! seu íioc.) 
El Sr. FRESI DENT : Els qui hi estiguin cn contra? 
Els qui s’abstenen? 
La Mocib ha estat rebutjada per 29 vots a fwor, 52 en contra 

i cap abstenció. 

Moció 
subsegüent a la interpel*lacih al Consell Executiu 

sobre el a n s e l l  d’AEricnItursr, Ramaderia i & w o s  

Passem ara, doncs, a la Mocih següent, que és la subsegiient 
a la interpelnlacib al Consell Executiu sobre el ConseH d’Agri- 
cultura, Ramaderia i Boscos, presentada pel Diputat Mustre 
senyor Pere Ayguadé, pero que em diuen quc serh eI senyor 
Aleu qui en frlrii la presentació. Per tant, I’Ilhistre Diputat 
senyor Ramon Aleu té la parada. 

El Sr. ALEU : Moltes grhcics, senyor President. Senyores i 
senyors Diputats, aquesta és una Moci6 repetida. Els Mustres 
Diputats que ja van tcnir acte la legislatura anterior ja van assis- 
tir a un debat idcnlic quant a la interpeikició i moció subsegij- 
cnt sobre cl Consell d’Agricul tura, Ramaderia i  O OSC OS, i supo- 
sem que el resultat serB el mateix, encara que el Diputat que 
cls parla i el meu Grup desitjarien que estigués despullíit de 
tots els insults quc va tenir la vegada passada. Llavors, per que 
hi insistim? Dones, primer, pcrque la situació és gairebé la ma- 
teixa, aquest Consell d’Agricultura, Rarnacieria i Boscos no ha 
actuat gens, esti quiet i tranquil, perb res més, no actua; fa 
bonic, fa una sensacib de coparticipacib de la pagesia, pero res 
més. Per aixo, en la definició de la Moció, nosaltres diem que 
ha de ser funció del Consell, com a organisme dc consulta i as- 
sessorament preceptiu, perquh pensem que, d’aquesta 
manera, hi haurh una obligatorietat per part del Consell a 
consuItar-lo en les qüestions quc H puguin condicionar>> o 
({ puden condicionar>>, diu la correcció lingüistica, {(decisions 
posteriors d’especial transcendencia. H 6s la manera d’aconse- 
guit- per via parlitmentiria que aquest Consell, carregat d’histh- 
ria --el va crear el Presidcnt Macih, el va presidir el President 
Macih-, que aquest Consell funcioni. I estic d’acord amb el 
quc defa 1’Honoritble ex-Conseller senyor Carol, en el debat 
cl’ara fa tres anys, que, I’agricultura, la ramaderia i els boscos 
de l’any 3 1 rcs tenen a veure amb la d’avui, per6 només és una 

visió mitjana de la realitat, perqub tampoc, ni els mitjansde ca- 
municacib ni els rni tjans d’infrastructura que poden assessorar 
aquest Consell sbn els mateixos, ni es pot articular de manera 
que tinguin un funcionament que li  donin una realitat i una efi- 
cikncia. I, evidcntrnent, si ha de ser un consell consultiu amb 
participizció de la pagesia, les dues terceres parts han d’estar 
designacies per les organitzacions professionals pageses. 12s 
clar, després d’cscoltar ahir el senyor Descals, que definia la 
participacib en els consells escolars com una cosa socialista, i 
clolen~a per a Convergkncia i Unió, quan deia que el text alter- 
natiu era més participatiu, i per tant més bo per als socialistes, 
pero més dolent per a la coalició de Convergkncia i Uni6, el 
que ens fa entendre és que all0 que realment preocupa el Grup 
majoritari que dóna suport al Govcrn és la participacib O la 60- 

participació, I aixo és preocupant. Finalment, proposem que 
aquest Consell pugui preguntar i pugui publicar, perb no cal 
que pregunti ni escrigui si no se l i  consulta, si no actua. En el 
fons, una vegada més ens trobem amb una realitat aquest 
Consell Executiu ha heretat avenqos fets per mentalitats més 
obertes, i els conserva, els modifica i els congela; la qüestió és 
que no actuin, pero fan bonic. Nosaltres estem per la participa- 
ció efectiva, i en concret per la participacib de la pagesia corn a 
primer pas per a la corresponsabililzc2cib. Ah!, i no em diguin 
-com em van dir l’allra veguia- que aquest Consell és un 
Atemptat I? la democrhcia o és un insult al J’arlameni, o que és 
una manca dc respecte al Consell Executiu, o que paralitza 
I’hdministració, perque, llavors, quh són els assessors i les 
taules sectorials? Són el mateix que el Consell, camins de con- 
sulta i Imticjpacib dels estaments afectats en les tasques dc Go- 
vern. 1% pcr aixb que els demanem el vot favorable a la Moció. 

Moltes griicies. 
El Sr. PRESIDENT : No havent-hi esmenes, també s’obre 

ara la participació, de menor a major, dels Grups parlamentaris. 
En represcntacid, d’Esqucrra Republicana, tinc el gust de 
donar la paraula a l’lldustrc Diputat senyor Víctor Torres. 

El Sr. TOR JiES : Grhcies, senyor President. Senyories, vaig 
a llegir el text de la inlcrpcl-lacib del Diputat Pere Ayguadé, 
que en certa manera ha estat desenvolupat pel Diputat senyor 
Aleu, i hom no pot fer mks que donar4 la ra6 en tota la part de 
crítica del funcioiiarnen t o no-funcionamcnt del Consell 
cVAgricu I t u ra. 

Aquestes crítiques ja van ser forniulades en l’antcrior legisla- 
tura i nosaltres ens hi varem associar. També ens hi podn’cm 
associar avui, ja que és evident que hi ha una total distorsib 
entre la composició i el funcionament d’aquest Consell, en 
temps de la Generalitat pre-estatuthria i el funcionament o no- 
funcionament d’aquests darrers anys. 

El Conseller, ¡’Honorable Conseller Miró i Ardkvol, va 
donar els seus motius per explicar aquests canvis, i per a ell 
aquests carivis eren que els temps han canviat, que ara ja tenim 
Estatut, tenim traspassos, ara tenim una Comissi6 d’Agricuitu- 
ra al Parlament i, a més a més, hi ha unes taules sectorials i uns 
assessors específics per a ternes concrets, la qual cosa justifica, 
segons el  Conseller, l’evidenl, aparent o parcial ostracisme del 
Consell d’Agricultura, que es veu rclegFt a organisme d’asses- 
sorament del Conseller en ei Pla de la política agrhia, a rnitjh i 
a llarg termini, assessorament assegurat per persones triades 
pel mateix Conseller i segons el seu criteri i la seva 
responsrtói li t at 
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ks a dir que ens trobem en preskncia de dues concepcions to- 
talment difercnts : el Grup Socialista, no solarncrit desitjaria 
que el Consell d’Agricuilura conservés les funcions que li do- 
naven els decrels ‘Tarradellas, sinb que volclria veure-les rati fi- 
cadcs i ainpIiadcs amb el contingut dels cinc punts de la Moció. 
La Conscileria, en canvi, dcfincix una nova línia dc I’acció dci 
Consell cn aqucsts terines que cito textualment. És a dir : 
H Recreant en el Consell una insthncia llunyana de la urgencia 
diiiri:i, clcl fragor dc la política quoiidiana, per Ser alli, que tan 
ncccssuri és i tan poca atcncib cn la prhctica sc l i  clhna, que és la 
reflexió més enllii de I’exercici pressupostari, 6s a dir trcballar 
simult&niamcnt a llarg termini i a rnitjik termini sobre política 
agrhria. )) 

Si el Consell Iiagués de continuar en la línia que li va impri- 
mir el Conseilcr Josep Roig, estaríem disposats a donar el 
nostre vist-i-plau al contingui de la Moci6, pero com qiie eis re- 
sponsables clcl Dcpartnmcnt ens diucn quc cl Consell d’Agri- 
cultura ja no seri més el que era i que les seves funcions i xtivi- 
lats han de quedar totalmciit desdibuixades, colisiderem que 
seria inadequat votar ayucsta Mocib. 

Ara be, creiem que és necessari afegir cluc, al nostre judici, 
el Consell d’Agriculhira, tal com el defineix I’Idonorable Can- 
seller, no té pr8cticamciit cap utilitat. I’ncara que aquest Con- 
sell 110 representi iiiia chrrega pressiqmthria feixuga, crcieni 
que no val la pena de mantenir organismes quasi superflus, i 
quc, pcr tal dc qualificar les estruclures i cls organigrames, 
potser valclria la pcna de prcguntar-se, que ja seria hora d’afron- 
tar valentalilent la rcalitat i treure les conseqüencics, i dir-se si 
potser no seria preferible a aquestes al tures 1-10 entossudir-sc a 
mantenir m i  ficcici. 

Moltes gricies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT Seguint aquest curs d’intcrvcncions, 

tinc el gust de donar la paraula ara a 1’11-lustre representant del 
Partit Socialista Uiiifical de Catalunya, scnyor Mat ics Vivcs. 

E1 Sr. VIVES : Senyor Iksidcnt, u1 fil dcl que acaba d’expo- 
sar el Ilipirlnt senyor Víctor Torres, e1 nostre Grup parlamenta- 
ri que avanqa que volarh sí a la Mocib prcsentada pel Grup Soci- 
alista? ho farh, no obstant aixb, dcs de la considcracih dc si cal 
Consell d’Agricultura, Ramaderia i I3oscos cn aquest rnoincnt 
cl Catalunya. Aquest és un Conscll quc neix més cnllA de la 
seva liisibrja passada, en uti rnoincnt en qui: a Catalunya hi ha 
un  govern d’unitat, i ticix, per tant, amb la voluntat de recollir 
en cl niateix Corisell també la unitat cle b tes  les forces políti- 
ques representades en aquell Consell Executiu; per tant, tenia 
un sentit en aquella $poca, I’cpoca Tarradellas, sentit que ha 
perdut, en part, en I’actuulilat. Pcrqub, o fem un Consell polític 
-i aixh evidentment no  s’cscau, en la mesura que anhveni it 
configurar un petit Parlament pagh a i’interior de la mateixa 
Conscllcria, cosa que scguramcni no és la voluntal del Con- 
scllcr; ni,  avancctn, cluc és la nostra- o fciii un Consell estric- 
tament tbcnic, i 1 Iavors cal preguntar-se per que  serveixen els 
lbcnics del matcix Tkpartarnenl, o fem un Conscll estricta- 
nient assessor, que serveixi per, d’uiiíi banda, moclcrar els im- 
pulsos, sovini exiigerats d d  nostrc Conscllcr, i al matcix 
temps per crear- una gran taula de eoticcriacib sobrc politica 
rzgrisia a Catitluiiya. Nosaltres cstcrn en ayuesía darrera línia, 
en la dc fer tin consell BSSCSSOI qirc sigui uixi gran taula de con- 
cerlacib etilre Ies f’orccs socials dcl camp ciilaii i 1’AcIministra- 
cio cata~ana, i+ cvidcnt, ;i partir CIC la practica iiabiiuai clci 

nostre Conscller dc riomenar assessors, no tant perque li mo- 
dcrin els impulsos, sinh com sovint, per& li  excitin, que el 
tema no va per aquf, j que, per tant, aquest Consell intenta ser, 
carn deia ei senyor Víctor Torres, el mantenimeiil d’Lm fiCCió,  

qunn no és el mantcnimcnt d’una actitud cl’afavorimeni a dc- 
tcrrninats membres, a partir d’un curt criteri partidista, per tal 
de disposar-ne , en liom dei mateix Consell d’Agr-icultura, Ra- 
maderia i Boscos. 

Moltes grAcies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Correspon ara d’intervenir :i1 Grup Po- 

pular. Per a la seva intervenció, I’IElustre Diputat senyor San- 
tacreu Ié la paraula. 

El St: SANTACKEU : Senyor President, senyores i senyors 
üiputals, molt breument, pcr lixar la posicib del Grup Popular 
sobre la rnocio subsegüent it la interpel-iac%, presentada pel 
Grup Socialista, del Consell rl’Agricultura, Ramaderia i Bos- 
cos. A mi em sntisk que el Curiseller Mirb, continuant amb la 
tradició dei President Mac& passant pcl Presitlcn t Tarradellas 
i ara el President Pujol, s’ha anat scguint de dotar el Conseller 
d’un Consell. NQ oblidem que el Consell és per aconsellar el 
Conseller, i tot allb quc pugui ajudar el Conseller en la seva 
tasca, ens sembla positiu; aquesta vegada, molt cspecialtncnt 
positiu, donat quc les personalitats que ha elegit cl senyor Con- 
seller, perqui: conec de prop aquestes personalitats de la nostra 
agricultura i de la ~iosira ramaderia, de reconegut sentit dc la 
responsabilitat i scriositat, la seva v d u n  pcrsond i la sevit expc- 
riencia en aquest camp, juntament amb la del nostre Conseller, 
potser eiis estalvinrcm algunes lleis quc, un cop aprovndcs, la 
prhctica demostra que s6n escasses per a la utilitat dels nostres 
pagcsos. 

Cagricultura i la ramaderia del nostre país cstli travessant, 
tots ho sabem, una cpocd de crisi, agreujada pcr Ics lircvisions i 
rcgcrcussions que titzdrii per ii clla I’entracla en cl Mercat 
Carnh, almcnys a molt curt termini. En aquest context, ens 
sembla especialnienl el fci que, segons ti IIC informacih 
-potser cm poclria ampliar el scnyur Conseller 
d’AgricuItum-, I’IRYIIA, a l’excrcici del 84-85 hi ha rcdu’il 
les seves inversions d’un 35 a un 4Ooh, tornant cls diners so- 
brants a Madrid per la falla d’inversib. Aquests diners, que 
pensa aquest Diputat que mai haurien d’haver sortit de Catalu- 
nya, han  estat part a Alacant i a Miircia per ajLirlar il superar les 
conseqüeticies de la gelada quc varn patir aquest mes de gener 
d’aquest any. Ilurnilmcnl, clqucst Diputat pensa que la situació 
de la pagesia a Catalunya no ens liermet Ter que aquestes reglcs 
que els nostres varen patir conscientment les gelades, i, corn 
deia, ens lrobem en utla C ~ Q C ~  dc crisi; polser quc no és el 
tnornent propici per rcdui r les inversions. Potser aquestes 
coses no passaran amb uns consells que aconsellin el nostre 
Conseller, que orientin el Conscller sobre les necessitats de 
cada unti CIC Ics nostrcs cornarclucs agrícoles i ramadei*cs. 

Per tot aixo, el Grup Popular votarri negativuinciit la Moció 
que ara es debat, pel que fa a I’iinic punt  que inclou alguna d’it- 
questes coses, ks nom& el punt 8,  cl punt b), demana que 
dues terceres parts dels membres del consell ho siguin CH re- 
presentacib de les organitzacions prol‘essionals pageses. Nos- 
aitres creicrn -i cns sembla fins i tot obvi- que el clrel del 
Conseller cl’elegir eis consellcrs que i’aconsellin i que siguin 
les pcrsones mks aclcquadcs per rcbre aquests consells. I amb 
el millor sentit per treballar, i repeteixo que l’cxpcrihicia ens 
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donarh, i crec que, ei Conseller, l’aconsellaran aquestes perso- 
nalitats que ha elegit, I’aconselleran molt bB. 

Perb tot i aixo, perque volem donar les mhxirnes facilitats al 
treball del Conseller; també podem dir després, podem cxigir 
els resultats esperats. Nosaltres votarem.. . 

El Sr. PRESIDENT : Prego la Cambra que guardi silenci. 
El Sr. SANTACKEU : Senyor Conseller, trfi els SCUS col-la- 

boradors, busqui tots els seus iissessors que l i  calgui; tot i així, 
suposcm, per beneficiar el futur de 1’agricultur:i i la ramaderia 
de la nostra Catalunya. 

Si no és aixi, tingui la seguretat que el nostre Grup li dema- 
narii comptes i les responsabilitats que ctlgui, 

Ciricies, senyores i senyors Di putiils. 
El Sr. PRESIDENT : Que& ara per manifestar la seva. posi- 

ci6 el Grup parlamentari de Convergencia i üni6. 
Per fer-ho, tinc el gust dc donar la paraula a l’Il4ustr-e Dipu- 

tat senyor Graells. 
El Sr. GRAELLS : Molt Honorable Prcsiclcnt, senyores i se- 

nyors Diputats, permeteu-me, en primer lloc, esmentar un fet 
que considero potser esclaridor respecte al nostre posiciona- 
ment cn la Moció que ens ocupa. Durant la campanya 
1983-1 984, davant la baixa de preus de fruita dolr;a, i a iniciati- 
va del Dcpartament d’Agriculturd, Ramaderia i Pesca, es van 
reunir a Lleida representwnts de tots els sectors economics im- 
plicats : Agrupacib de Centrals i-Iorto-fructícoles de Girona, 
Associació dcl Fred Industrial, Fedemi6 d’hgrupacions cle 
Productors Agraris, Federaci6 de Cooperatives Agrhries de Ca- 
talunya, Fcdcracib de Societats AgrBrics de Transformaci6, 
AKCOFRUIT, MERCOLLEIDA, i sindicals, per tal 
d’organitzar-se, a la vegada que recomanar Ics inesiises adicnis 
dei IXJRPPA per afrontar al que es preveia que podria ser un 
uny dramitic, com aixi va resultar ser. Es varen estimar en mes 
de 3.000 milions dc pessetes Ics pkrdues dcl sector fructícola, 
en alguns casos el que va perdre per la fruita cl pages C S B  superi- 
or al que ell  va pagar per tenir-la a les cambres li-igorifiques, i 
aixo vil ser molt greu, miixim si tenim en compte que al csitcri 
dels components cle la taula sectorial es podin eviíar si el 
FORPPA hagués actuat. De tota manera, aquclla iniciativa de 
reunir-se els rcpresentants de tots cls afectats va ser estimada 
per tots ells corn a molt positiva, s’arribii a la conclusib que fóra 
bo instilucionulilzar aqueih expcricncia i els efectes positius 
que comporta. 

Aquesta i d’altres experikncics, portades a terme anterior- 
ment pel Departament d’Agricul tura, liamaderia i Pesca, 
varen motivar que Convergkncia i Unió es tixés com un dels 
objectius programhtics principals, cn el seu programa agrari, la 
constitució de taules sectorials. No ca1 recordar que aquell pro- 
grama i lrt tasca feia pel Govern de Converghcia i Unió van 
merkixer la confianp de la majoria de pagesos i rarnadcrs de 
Catalunya. Bs eviclenl que CIS pronunciaments que cal esperar 
dels qui componcn les taules sectorials estaran en fuiici6 dels 
seus lcgitims interessos. Ens trobem, doncs, nviii davrlni dos 
organismes d’asscssorament i consulta que es complementen. 
Per una parl, el Consell Assessor, mes objectiu, i con1 diu 1’110- 
norable Conseiler, senyor Mir6 i Ardevol, per a orientar la po- 
litica del Departament ii mitji i a llarg termini. I les taules secto- 
rials, en la scva composició m6s subjectives, per a definir ac- 
tuacions sectorials concretes. A mesura que s’han anat deíinint 
les taules sectorials s’han m a t  escollint els membrcs que 

havien de compondre d Consell, i respecte a aixo puc dir que, 
per voluntat de Wonorable Conseller, el mes de setembre la 
Conselleria contactava amb el senyar Aguilar, senyor Vila 
Abadal, senyor Amau, senyor Amic, senyor Rovira, etc., per 
acabar finalment amb el senyor Ubia i senyor Romera. Vull dir 
amb aixo que cl Consell i les taules sectorials s’han format en 
el temps que requeria i calia per fer-se. 

Seguint amb el text de la Moció, cl nostre Grup crcu que no 
fbra bo per a la desimboltura i rapidesa que algunes vegades 
pot requerir la tasca del Departament, si fem preceptiu, per la 
naturalesa i complexitat del Consell --compietem i’apartat a) 
de la Moció presentada- que a tots els decrets, reglaments, 
plans i programes que desenvolupi, hagués d’haver-hi un pro- 
nunciament previ del Consell. El nostre Grup, igual que el 
Govern del Molt Honorable senyor Tarradellas, ja que es seu 
el Decret on es fixen les funcions del Consell, creu que des dc 
la responsabilitat que l i  correspon assumir al Govern de la Ge- 
neralitat, i ,  en aquest cas, al Conseller, és a ell a qui li pertoca 
decidir les qüestions que cregui convenients sotmetre a 
coiisideraci 6. 

Per tot aixb, nosaltres votarem en contra de I’apartat a). 
Corn he exposat, el criteri del nostre Grup s6n les taules sec- 

torials, per la seva naturalesa, on han d’integrar-se els repre- 
sentants de les organitzacions professionals pageses elegits per 
aquestes, i no el Consell Assessor del qual s’espera, corn deia, 
que tingui un carjcter més objectiu per a orientar la política del 
Departament a mitjh i a Ilarg termini. 

Per tot aixb, votarem en contra dc l’apnrtal b3. 
ks obvi que la Comissió Iicrrnanent i les comissions de tre- 

ball, previa autoritzacib del President de la Cornissih d’Agricul- 
tura, Ramaderia i Boscos, podran ésser assistidcs per persones 
exteriors al Consell, com és Iogic, que el Departament E i  pro- 
porcionarri la informacih que li cal per al conililiment de les 
seves funcions. 

Pcr tat aixo votarem en contra deis apartats c) i d). 
Respecte a l’apartat e), nosaltres pensem que la possibilitat 

de publ ica]. els projcctes, informes, estudis, dictimens, que 
elabori el Consell, est& en furicib dels pressupostos de que dis- 
posi et Departament. 

Per tot aixb, el nostre Grup votarh el contra de la Moci6 pre- 
sentada pel PSC. 

Senyor President, senyores i scriyors Diputats, moltes 
g r k  i e s. 

f i l  Sr. PRESIDENT : Bé, no havent-hi esmenes, no  proce- 
deix el darrer torn, i, per tant, anem :i passar a la votacib. 110 
podem fer en bloc o algú demana que es votin els apartats sepa- 
radiiment? Sembla que podem fer-ho en bloc, no? 

Aleshores, els qui estiguin a favor de la Moció, que es posin 
circts. 

Els qui hi estiguin en contra‘! 
Els qui s’abstenen? 
La Moció ha estat rebutjada per 30 vols ti favor, 53 en contra 

i cap abstcncib. 

Moci6 
siibsegiient a la intcrpel-lació al Consell Executiu 

sobre els Centres de Sanitat Ramadera 

Passem ;ira a Ia Mocib que ve a continuació, que és Moció 



subsegUent a la intcrpcl.laciS, al Consell Executiu sobrc els 
centres de sanitat fiimadcra, presentada pels L)iputats Ilhstres 
senyors Pere Ayguade i Manual Nadal, del tiru p Soeid ista al 
Parlatncnt dc C:;::iI~inya. 

Per Ter la preseniacih, tinc el gust de donar la paraulíi a 
E’IHustrc Diputat senyor Manuel Nadal. 

LI Sr. M h N l J  EI, NADAL : Senyor President, senyores i se- 
nyors Diputats, scnyor Conseller, em complau veure ~ L I C  s’ha 
restablert dc Ics seves darreres malalties, no voldria pensar que 
aqucsles nialahics li cslan provocades per les prcguntcs i inter- 
pelhcions que fosrnulii el Grup Socialista, sin6 que volclriri 
poder comptar amb la seva salut i la salut de tot el Grup dc 
Cotivergcncia i Uiiib i cicl Grup Socialista, pcr poclcr tirar enda- 
vant una bona politica agrícola i ramadera CI Calaluiiya. 

13c, fct aquest pi*chmbul, hem d’mar a discutir les Mocions 
sobre els centres de sanitat ratnadcrc?. 

La sailitat ramadera cn aquests niometils t6 uila import;inci:i 
cuhdal, jii qi ie esteni ;i les pnries de signar ci document d’aclhe- 
si6 cie I’Estat espanyol a la Cornunitat Rconhmica Europca. 
Quan hi enlrcrn, cls temes cle sanitat raniadcra s e m  impor- 
laiits, tots sabem que, per exemple, el terna del porquí ha 
queclat que no poc2ctn fer exportacions de productcs ~icr un 
pr’oblcma dc sanitat, que tenim la pesla porquina africana. Tots 
sabem que el sector vacum, sobrctot la llet, cstB cn uncs condi- 
cions sunithrics inferiors R les q ~ i e  en ;uluests moments hi ha 
vigents a la Comunitat Ilccrnbrnica Btiropca. Per tiiiit,  és un 
terna cabdal, un tema que mou importants interessos 
economics. 

El primer punt  de la Moció, corn tots els altres, lins a quatre, 
d’alguna manera rccullcn l’csperit cl’un cscrit lircscntat pels co- 
l-laboradors tkcnics d’ayuest centre de sanitat i*iiinadera, pre- 
scntat 1’1 de rnarq a 121 Conselleria, 

El primcr punt  rcclama quc eis centrcs CIC sanitat rzim:iclr=ra 
quedin inclosos dins de I’organigrmxi oficiiil dei Depariament 
d’Agriciiltura, iintnaclcria i Pesca. i3’aquesl tema se’m podrii 
argumentar que, ci’alguna nianera, j a  estk rcalitzat, pcrb ayucst 
Dipi i tat ti: coneixement de la resposta que, ries de la Direccili, 
Cliencral de I?ml  ucci6 i Inclústrics Agroali mcntiirics es va 
enviur als colkboriidors tecnics en el seti document de 1’1 de 
marq, i rcspectc ii aixh sc’ls deia que ((és voluntat d’aqucsta Di- 
reccih Gencral consolidar aquesta estructura, i per aquesta raó, 
en la plantilla orghnica clcl scrvei dc sanital animal, és rccollida 
la possibilitat rl’una nova estructura territorial, basxia e11 
centres tcrrih~ri;tls de sanitat ratiiadcra~>, és a dir, una possibili- 
tat, cosa, per tant, que en aqucsts moments encara no esti re- 
collida oíicialtncnt en cls organigrames rtc la Conscllcria. I’er 
tanl, rec1;imcn-r que quedin recollits cls centres de sani tat rama- 
dcni en l’orgmigrama clel Departament d’Agricuítura, Ramu- 
dcciu i Pesca. 

E1 segon lema fil reíerkncia al numeiiamerit d’ayuests caps, 
o dels caps de laboratori d’aqucsts ccnlrcs. I-ti ha ei centre i hi 
ha el laboratori. Pero els caps de laboratori 110 tcncn ~ i n  nome- 
nannctit oficial, i en la reuposla aqt iesh que tambk esimentava 
sc’ts dcia, als culM~oradors lkcnics, que ei nomennimeni 
quecla implicat en el coriveni amb Ics entitats coI.laborar.lores, 
quc s6n Ics ent itaks colMxm+iores cluc vim signar d convcni 
amh el Ilepartament per crciir aquests ccntres. Entitats col-la- 
bo1.aclot.e~ que sovint s6n societats, sbn SAK, sbn cl secior, i ,  
per tant, shn el sector privat. Llíivors, rcsultn que cl nomena- 

ment dels directors de laboratori csti contemplat en aquests 
corivcnis entre el sector privat i el Departumcnt. Nosaltres 
pensem que hi pot havcr un perill, que cls documents qiie 
signin els directors ric laboratori puguin estar condicionats a la 
depcndkncia -si es vol, d’alguna manera, depcn&ncii+ d’a- 
quesl sector privat, en el qual els han de fer unes anilisis, i tots 
sabem que una signatura declarant uiia determinada malaltia o 
no pot ser una subvenciri o no, i aixo, per tant, nosaltres 
creiem que no hi ha prou independkncia clcls caps de lahorato- 
ri, si no lencn el seu nomenament directament del Chwern de 
la Gcneralitat. 

Per tant, el segon punt de la Moció reclama que es dotin i es 
convoquin i es provceixin Ics places de funcionaris que han de 
rcg:ular ci funcionarnen t rl’aqucsts centres de sanitat ramaderil. 

El tercer temi fa rcfcrbncia a I u  comissió gestora dels 
centres. Aquesta comissi0 gcsloca, se’ns diu quc és l’organ on 
es clialoga amb c l  scctnr i on es fan les proposles adients cic sa- 
tiitiit ramadera. Si no es rerincix la comissi6 gestora no hi ha 
propostes adients, no hi ha una bona política de sanitat ramaclc- 
i x ,  i ,  per lant, cal que aquesta. camissih gcstora cs rcuncixi 
perquk hi hagi una bona política, i, per tan[, reclamem que es 
reuneixi, com a mínim, dos cops l’any. 

I, finalment, el quiirt punt dc la Moci6 reclama que el Depar- 
taiiieri t cl’Agricullura, liamaderia i Pesca, en L ~ I I  termini de dos 
mesos, presenti ¿i l a  Comissió d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca la proposta de creació de nous centres que abastin el CEIII- 

junt del territori de Catalunya. Nosaltres pensem que un  tema 
tan importmt, com 6s la sanilat rarnadern, tema que he dit que 
mou interessos economics importants, com ha quedat compro- 
vut en la negociacib amb la Comunitat E c o n h i c a  Europea, 
que ens trobem que hi Ixi determinats productes cluc no 
podem exportar pcr manca d ’ u n ~  rigorosa política sanithria an- 
terior 8 !’actualilat; pcr tant, q ~ i c  hi h a  su bveiicions importanis 
per produir CII aqucsts quatre anys cluc tcnim CIC coixí, yuatrc 
rinys per prod ili r aquesta adaplaci6 de la nostra sanitat t.arniidc- 
ra a la vigent ii la Comunitat t3conotnica Iiuropea. Nosallres 
creiem que aixii és prou important cutn perque aqueslcs quatre 
Mocions s’aprovin i pcrqLie, a tot cl con-junl de Czitalunya, hi 
hagi un conjunt de centres de sanitat ramadera qiie puguin 
oferir un bon scrvei als ramaders. Pcnscm que cn aquesta pro- 
posta, que és la proposta per a Catalunya, troharem ei conjunt 
dc Grups de la Ciimhra. 

El Sr. P R I 3 1 i I S N i  : A aquesta Moció tampoc no I l i  ha es- 
menes, i ,  per tant, també farem la inlervencib en la forma hahi- 
lUd, 

TX1ustr.c Diputai senyor Viclor Torres 16 la paraula per a 
parlar en IIOM d’Esqucrra Republicana de Catalunyaa 

El Sr. TORRES : Grhcies, senyor President, senyorcs i seny- 
ors Diputats. Creiem rimb tota sinceritat que  hi ha potser una 
cerla inadcquacih entre l’argumentació desenvolupada pel i l i -  
putat scnyor Nadal en cl torn rl’exposició de la seva inlerpcl.ia- 
cib, i el text de Fa Mocib que ens ha presentat. Les qucixes for- 
mulades pel Diputat scnyor Nadal cren les segiients : un cert 
desconeixemeiit de la raclicxió dels centres de sanitat rmadc- 
ra; una manca de pcrsonal cn centres i laboratoris; hnciona- 
melit irregular dc les comissions gestores dels centres; clotacj- 
oiis econbmiyucs insuficients; vaguetat en la dciicnclhia dels 
centres; incertitud cn la crcacib de nous centrcs. 

do he llegit molt atcntamcnt la resposta yuc vil fer l’lionosa- 
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ble Conscllcr, i varem prendrc nota quc són vuit els centres 
que funcionen i que altres quatre estan previstos per a aquest 
m y .  

Va reconeixer les insuficikncies degudes a motius prcssupos- 
taris cluc tots coneixem a bastament, i va comentar --al nostre 
judici satisfactbriament - les alkgacions del Diputat 
i nterpel-lan t. 

1 ara, referint-nos ja als quatre punts concrets de la Moció, 
voldríem fer els comentaris segiients. 

No podem volar favorablement el punt numero I ,  pcrque es 
evident que els centres ja figuren en la plantilla orghnica del 
Departament. Tampoc votarem favorablement el punt segon, 
perquk ei punt de vista del Departament ens sembla Iogic, car 
s’ha de tenir en compte, d’una part, les disponibilitats crema- 
tístiques -emprant el mot que va emprar el mateix 
Conseller- de qul: es disposa, i ,  per d t ra  part, la reestructura- 
cib dels serveis veterinaris en el Departament de Sanitat, a l b  
gaci6 que cm sembla molt important a tenir en compte, i t5s evi- 
dent que ens imposa unes certes limitacions que no podem 
negligir. 

I iaurícm estat temptats de votar favorablement el tercer 
punt perque creiem que és bo que s’eslableixin intercanvis 
d’informacib entre els centres i I’AdministraciÓ. Per6 he prcs 
la pena d’informar-me en els mitjans professionals, i les meves 
informacions em diuen que aquestes reunions efectivament es 
fan, i en molts C ~ S Q S  amb una periodicitat superior a dues vega- 
des l’any. 

En fi ,  no podem votar tampoc el punt número 4, perque ja 
sabem que aquest any estA prevista la creació de quatre 
centres, els de Puigcerdh, Figueres, Olot i Manresa, i que, sens 
dubte, la necessaria atenció dels centres de sanitat ramadera no 
6s solament un problema de fer una proposta de crcacih, que 
aixb ks unli cosa relativament molt ficil, sinó que del que es 
tracta és d’obtenir els recursos necessaris per portar a terme 
aquests plms de creació, 

Al nostre judici, seria un error presentar  LI^ pla ambicihs dc 
crcacib de centres, i fer néixer expectatives, ja abans dc tcnir la 
certesa cle poder-Ios realitzar. Ja veurem, quan discutirem els 
Pressupostos del 1986, quina serh l’evolucih del nostre sisterna 
de finanqamcnt de la nostra autonomia en aquest venciment, i 
.ja veurem quines possibilitats hi haurh, realment, per millorar 
la xarxa de centres, que ens sembla un objectiu cerlament 
important. 

En tot cas, i que en quedi constancia en aquest Parlament, el 
nostre Grup no escatimarh els seus csforqos perquk aquest 
ajut, si les possi bililats ho permeten, sigui donat als cent res ra- 
maders, que considerem -ho rcpetcixo- de gran importin& 
per a I’agricultura catalana i per a la ramaderia. 

Moltes grhcies, senyor President; moltes grhcies, senyors 
Diputats. 

El Sr. PRESIDENT : Correspon ara d’intcrvcnir al repre- 
sentant del Grup del Partit Socialista Unificat de Catalunya, 
que no intervé. Hé, aleshores, correspon al Grup Popular. 
L’I1-lustre Diputat senyor Santacreu t& la paraula. 

El Sr, SANTACREU : Senyor President, senyores i senyors 
Diputats, molt breument, per dcfensar la posició cicl Grup Po- 
pular a la Moció subsegiient a la interpel-laciri presentada pel 
Grup Socidista sobre els centres de sanitat ramadera. 

hqucsta vegada, senyor Nada!, el nostre Crup veu amb 

bons ulls la iniciativa del seu Grup. En una altra intervenció 
d’aquest Diputat que els parla, vaig demostrar la preocupacib 
de la sanitat animal. La reputació de la salut del nostre bestiar 
ens porta a una discriminació evident en i’exportació del porcí 
respecte a FranCa, segons el pacte d’integracih d’Espanya en el 
Mercat Comú. Per tant, doncs, d’acord amb la preocupació de- 
mostrada pel senyor Diputat Nadal i pe! nostre Conseller en 
matkria de sanitat ramadera. 

Perb aniré mks enlla, senyor Conseller. També estern d’a- 
cord amb el Grup Socialista que s’ha de regularitzar la contra- 
ctacib del personal que es al capdavant d’aquests centres sanita- 
ris i ramaders. Nosaltres, senyor Conseller, reconeixem el seu 
merit, el seu intcres per potenciar aquest servei, fins i tot abans 
ci’haver estat la transferencia que s’ha dit, abans que estigués 
obligat a assumir aquesta obligació. 

Per aixb, pensem que el Conseller no tindra cap problcma a 
clarificar la situació del personal interí. El nostre Grup sempre 
ha estat a favor de normalitzar qualsevol situació irregular de 
1’AdministraciÓ; i no ens enganyem, senyor Conseller, la 
contractació luboral del personal interí 6s una anomalia, una 
excepció dins de l’esquema de I’AdministraciÓ pljblica. 

Aquesta situa46 anomala no es pot perllongar per més 
temps. Ja és hora que es convoquin COIICU~SOS d’oposici0 per 
cobrir aquestes places. D’acorci, cloncs, amb el punt segon cle la 
Moc¡ 6. 

Pel que fa al punt tercer, ens senibla que demanar que la Co- 
missió Gestora es reuneixi almenys dues vegades I’any es el 
mínim que es pot exigir d’un organ que se suposa viu, actiu i 
cficag. Estern segurs que el Conselicr i ,  en el seu nom, el Grup 
maioritari no s’oposaran a una exigkncia tan minima. 

Darrerament, i en relacib amb el punt quart, em sembla que 
les meves paraules en cornenqar aquesta intervenció ja han 
estat prou clares. Els centres que existeixen actualment no són 
suficients; hi ha pagesos que han (fe recórrer fins a cent quilb- 
metres per arribar al centre sanitari. Aixo suposa una perdua 
dc temps, que sovint és vital quan es tracta d’una malaltia de 
carhcter urgent. Qui paga totes aquestes anomalies? Al final, 
és el ramader, que amb aquest temps que perd i amb aquestes 
urgencies, com s6n aquests casos, resulta que el bestiar, quan 
s’ha d’apliciir, ja és mort. 

Per tant, d’acord amb el Grup Socialista ii demanar la in- 
staHaci6 d’uns nous centres sanitaris ramaders arreu de Cata- 
lunya; aquest Últim punt de la Moció demana que s’informi la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca dels centres que es 
pmsa que es podran obrir. Per tant, demanem que sigui aquest 
mateix any; no ens diguin, doncs, senyors de la majoria, que el 
Pressupost actual no permet aquest increment de despeses. 
Vostks presentin a la Comissib d’Agricultura un pla. estudiat, 
racional, dels centres que s’hauran d’obrir per cobrir les neces- 
sitats dels ramaders catalans, i ,  si cal, que s’obrin l’any que ve, 
nosaltres ho entenem. Pero informi la Comissib, perque em 
sembla que hi tenim dret. 

El nostre Grup votari a favor dc la interpel-iació. 
Moltes grhcies, senyores i senyors Diputats. 
El Sr. PRESIDENT : Pertoca ara d’intervenir al Grup de 

CoizvergBncia i Unib, i per aixb tinc ei bust de donar la paraula 
a 1’11-lustre Diputat senyor Bada. 

El Sr. BADA Honorable President, senyorcs i senyors Di- 
putats; 1’Honorablc Conseller d’Agricultura, Ramaderia i 
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Pesca el proppassat 9 de maig d’enguany, en la resposta a la 
interpeHaci6 sobrc centres cle sanitat ramadera, ja va manifes- 
tar que en la plantilla organica dei Departament d’hgricultura, 
Ramaderia i Pesca es defineix una estructm del servei clc sani- 
tat animal, basadaa nivell comarcal. 

Aquesta ha cstat uniz creació geniiina i específica de la Gcnc- 
ralitat dc Catalunya, cluc ha permes una resposta rApida als pro- 
blemes immediats del rclmuclcr? amb una qualitat tkcnica que 
ha pcrmk acomplir les tasques d’cmdicació de noves malalties, 
com poden ser la leucosi o la pcripneumonia, i altres. 

Corn a President clc la Cooperativa del Pirineu, puc donar fe 
de l’eficicia d’ayucst nou model de treball. El 4 de maig de 
1 98 1 vhrem signar en el Palau de la Generali tat, amb 1 ’t lonora- 
ble Conseller cl’Agriculturq Ramaderia i Pesca, un protocol 
per ii ki crcació del centre de sanitat ramadera a la Pobla de 
Segur, És per aixi), que puc manifestar que ei servei CIC que dis- 
posem cls ramaders del Pallars cn matkria de sanital animal, és 
d’elevada qualitat tkcnia. 

Per primera vegada, els tkcnics veterinaris es reunien in sjtu 
per plantejar els seus problemes comuns, per debatre, amb la 
Generalitat de Catalunya, les línies d’accih i per plantejar, ra- 
maders i Adminislracib, un pla m i  d’actuació. 

A Catalunya ens agrada Ircbaflar a temps real; preferim el 
treball a primera línia, en la muntanya cn aquest cas. Preferim 
que els dccrets i les propostes dc disposicions surtin clcls pro- 
blemes quotidians i en la mestira que sbn necessaris. Els 
centres de sanitat ramarlcra, des d’abans quc cs rlisposcssin 
dels traspasses, hnn cstat una. I ínia cflcar; per d desenvolupa- 
ment cic ICS comarques úe muntanya. hs per aixii que c ~ s  pri- 
mers centres de sanitat ramadera varen ser els de la Seu cl’Ur- 
gcll i ei de la Pobla dc Scgur. En aquests ccntrcs vivim totes les 
incidbncies sanitkries, i trobem una resposta generosa c3cl Dc- 
partament d’Agricuitura, Ramaderia i ksca,  [ant en rapidesa 
corn en qualitat i cficricia. 

No entenc com plantegen la necessitat de tenir, corn a 
minim, ducs rcunions i’any, quan nosaltres en f i m  mks i, en 
tot cas, correspon a les parts que vhrcm signar el protocol dcfi- 
nir la necessitat de Ics reunions. 

Suc afirniar que sempre que hem deinanal la necessitat de 
plantqjar un nou problema, el Deparlaincnt d’hgricultura, Ha- 
maderia i Pesca ha rcspost amb cliligkncia, do voldria rcssaltar 
especialment, que en les diverses reunions quc s’han celebrat 
ha sortit un nou csperil de dikleg, i ,  sobretot, unes expcclatives 
cl’una nova organilzació dels serveis vctcrinaris. L‘Honorable 
Conseller d’Agricultura, liamaderia i I’csca ens va esmentar cl 
paper d’ayuests centres de sanital ramadera, amb la generacih 
cl’un projcctc molt mbs ambicih, en el qual fa r e fc rh i a  a la 
rccstructuracih dels serveis veterinaris. 
ks, cioncs, dins d’ayuest milrc que creiem que S’IM ci’asuentar 

un nou orgmigrarma dels serveis vctcrinaris dcl 1)epwiarnent 
d’AgricuItura, liarnaderia i l esca. t i s  per aixb que el nepartn- 
rnciit d’Agricultura, Ramaderia i Pcsca i cl 13eparlament de Sa- 
nitat i Seguretat Social van exposar a informació phblica, cl 
propliassat 23 de gcncr d’cnguany, el projccte de reestructura- 
ció dels serveis oficials de veterinaris titulars a C:ztal~iiiya. 

Ida Comunitiit Economica 13uropea, cn aquest cas, no sola- 
meni presenh unes exigencics definitives en matkria de sanitat 
mirnal, sinó que també ha explicitat uns esquemes de f’uncio- 
nament, que cal tenir cn compte. L‘estructura dels centres de 

sanitat ramadera ens donen, una vegada més, I’cina adequada 
per atendre aquests requisits. 

EI model de reestructuració dels serveis oficials de veterina- 
ris titulars de Catalunya, exposat a informaci6 pirblica s’ha rea- 
litzat, atenent basicament el creixement de les produccions ili- 

tensives i la millora de transports i comunicacions. Es prctén 
una especialitzxih que permeti concentrar l’oferta dels serveis 
en unitats d’alt nivell tCcnic, on es pugui disposar dels ele- 
ments necessaris per donar resposta als problemes plantejats. 

Si els Il.lustrcs Diputats que han presentat 111 Moció ha- 
guessin conegut et prqjecte de rccstructuració dels serveis ofi- 
ci& de veterinaris titulars a Catalunya que abans hem esrnen- 
tat, no haurien plantejat riquesla Mocib. 

En efecte, el Departament d’Agricultura, Ihmderia i Pesca 
va mol1 més lluny i ccrca l’actualitzaci6 global de tots els elc- 
ments que actuen en la sanitat animal. Els centres de sanitat ra- 
madera varen representar  LI^ primer assaig exitbs, que es vol 
ampliar per a tots els serveis veterinaris titulars, dintre d’una 
visió globalitzada. 

FTonorablc Presidcnt, senyores i scnyors Jliputats, hem de 
pronunciar-nos, votant la Mocib presentada pels 11-lustres Ili - 
putats scnyors Pere Ayguadé i Manuel Nadal, del Crup  parla- 
mentari Socialista. Em permeto reproduir els quatre punts de 
la Moci6 : 

{<El Parlamenl de Catalunya insta el Conscll Executiu de la 
Generalitat a incloure dins l’organigrama oficial del Departa- 
ment els centres dc sanitat ramadera, 
)>i3 Consell Executiu cle la Generalitat dotari, convocarit i 

cobririi Ics places de funcionaris que s’hagin inclbs en I’organi- 
grarna del Departament i que siguin necessaris per al bon funci- 
onamcnt dels centres de sanitat ramadera. H 

Tercer punl : <<La comissi6 gestora dcls centres cle sanitat 
ramadera es rcunirh, com a mínim, clos cops I’any, per tal que 
l’intcrcmvi d’informacib entre eis ramaders i I’AdministraciÓ 
pcrmeti dur a terme unes línies dc sanitat ramadera correctes. )) 

i, I’idtim punt : ( c  Ei Departament prcsenlarh, en un termini 
no superior ~t dos mesos, a la Comissió d’Agricultura, ICamade- 
ria i Pcsca d’aquest Parlarnen t, una proposta dc creació dc nous 
centres de sanitat ramudera que puguin ahrqar amb la seva 
gestió la totalitat del territori de Catalunya. )> 

Tol seguit, passo a argumentar per qu& no podem acceptar la 
Moció, En cl primer punt, {<Instar cl Consell Executiu de la 
Generaljlat a incloure d ins  I’organigrama ofici;il els ccntrcs cle 
sanitat ramadera>>. L’estructura dels dits centres estri reflcctida 
en la plantilla organicn del Scrvei de Sanitat Animal. 

Respecle al segon punt, el Departament vil convocant rcgu- 
larment, d’acord amb Ics disponibilitats pressuposthies, les va- 
cants del Servei de Sanital Animal. ks per aixh que actualment 
es troben en fase de C O ~ C L I T S  quatre places d’auxilir-lr de laborii- 
tori per als dits centres. 

Rcspecte a l  tercer puni, voldria recordar cluc els centres de 
sanital ramadera shn cl resultat d’un protocol d’actuació entre 
dues parts : ramaders i Administració, i en els dits protocols 
s’estableix la periodicitat de les reunions. 

Finalment, i cn relació amb el darrer punt, corn ja ho he dit, 
es troba en Fdse molt avanqada la rccstructuració dels serveis 
oficials de veterinaris titulars de Catalunya que, per la seva co- 
mplexitat, ha merescut una informació pública del projecte del 
Decret - l ! iur i  Qficial d~ hi Gcwrrulitc;rt dt~ Cutaluryu, 23 de 

. . . - . . ~ 
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gener de 1985--; per tots aquests arguments, desitjaríem 
haver satisfet els dos Ilhstres senyors Diputats signants de la 
Mocib, i tota la Cambra. 

El carni empres amb la política dc clcsenvoluparncnt dels 
centres de sanitat ramadera és bo, i sense falsos optimismes 
podem sentir-nos esperanGats dc cara al futur, amb uila sanitat 
animal compatible amb la d’Europa, a la qual, properament, 
ens integrareni. 

Honorable President senyores i senyors Diputats, mol tes 
grhci es. 

El Sr. PRESIDENT : Be. Abans de passar ii la votacib, 
voldria preguntar si els presentadors fan alguna objecció a les 
correccions de tipus lingiiístic i estilístic que han estat reparti- 
des. Si no hi ha cap dificultat, consideraríem que han estat 
incorporades. 

Bé. Passem a I a  votació, i ,  per tant, els qui estiguin a favor de 
la Moció, que es posin de peu dret. 

Els qui hi estiguin en contra? 
Els qui s’abstcncn? 
La Moci6 ha estat rebutjada per 39 vots a favor, 64 en contra 

i cap abstencih. 

Mncii, 
subsogíient a Itl intcrpetlacih al Conscl I Exccutiu 

sohrc el Dkficit de Places i Icquipaments 
un els Centres IVihlics d’Ensenyarncnt 

Passem, finalment, a la Moció subsegknt a la interpel-lacib 
al Consell Executiu sobre el dkficit de places i d’equipaments 
en els ccntres piiblics d’cnscnyament, presentada pel Diputat 
Il.lustre senyor Marval Casanoviis, del Grup  parlamentari tl’Es- 
querra Republicana de CataIunya. Pcr presentar-la, tinc el gust 
de donar la paraula a I’II4ustre Diputat esmentat. 

El Sr. CASANOVAS : Moltes grhcies, senyor President. Se- 
nyories, si una COM va quedar clara cn la interpeElxió que esth 
en I’origen d’iiquesta Moció, és que it Catalunya hi ha un for1 
dhficit d’escola pública i que, per solucionar-10, ens caten un 
mínim d’uns 25.000 milions de pessetes. I que, si ens cal cobrir 
aquest clkficit amb cl que sc’ns adjudica a travks del Fans dc 
Compensació lnterlerritorial -únic ingrh  important 11c lliure 
disposicib amb qu6 compta el Govern catah-, al ritme actual 
ens caldran mks de deu anys. 

ks evident que no podem esperar que la mainada d’avui 
siguin homes per arrib;u a la solucib del problema; almenys, la 
sol ucib cn la seva fase aguda. Com que esselicialment aquesta 
solució va Íntimament lligada amb el corresponent filnanp- 
ment, cns ca¡ buscar els diners alli on realment els podem 
tro bar. 

Tots sabem, fins i tot cl Govern de I’Estat, cluc ens cal revi- 
sar cl finanqament de l’autonomia. La fórmula utilitzada fins 
ara ha estat u n  sistema per passar << paulatinament M d’un Estat 
monolíticament centralista a a l b  que se n’ha dit <#Espanya dc 
les autonomies )). Cal ara buscar ei iinanpment definitiu d’a- 
quest sistema, perb, abans no s’instauri, passlzrh temps, i és 
ara, no demi, que ens cal fer i proveir les noves escoles que, 
amb raó, tothom reclama. 

Malauradament, ens Bs di ficil, actual ment, poder disposar 
11 i u remen t de les assignacions estatals; gairebé totes elles de ca- 
rhctcr finalista, destinades a coses concretes i només a aquelles. 

A més, en cl camp que ens ocupa -com en d’altres també-, 
sofrim un greuge comparatiu greu, i no ho dic com a lamenta- 
cib hipocrita; les xifres canten. Recordo un exemple Bmplia- 
ment difbs : nosaltres perccbcm, per obra nova escolar, 2.962 
pessetes per habitant; Andalusia en percep 8.826. Aquesta di- 
ferencia s’agrcuja si tenim cn compte la gran immigració que 
pali Catalunya al llarg deis anys 60 i 70, 15s evident que aquells 
immigrats eren en la seva majoria gent jove quc venien a 
buscar fcina; aquesta gent són ara els nous pares de família 
amb fills de zero a quinze anys que han prodliit un enorme in- 
crement de Ia joventut catalana que ens cal escolarIlzar. 

Vist d’altra banda, que el Govern de la Generalitat no ha 
a b u t  -fins ara, almenys- trobar sortida a aquest alzucac, és 
pcr aixo que poso a la consideració de la Cambra una Moció 
que doni lloc a la creacib d’una comissió, formada per totes les 
forces politiques que la componen, perquk, amb la f o r p  que li  
atorga el fet de ser una representació de lot el poble de CalaIu- 
nya, pugui gestionar prop del Govern de i’Estat l’assignacih 
d h n a  quantitat que  ens permeti iniciar, de manera decidida, ia 
recuperació de I’ensenyament públic, suficient i de qualitat, 
que tots i cadascun de nosaltres desitgem per als nostres 
infants. 

Com molt bé ha dit el senyor President en altres Mocions, 
m’han estat proposades unes petites modificacions en la ineva 
Moció, que jo he acceptat -esmenes lingiiistiques, 
únicament-; és per aixi, que crn permeto tornar a llegir la 
Moció que poso a la consideració de la Cambra. 
{i Primer : el Parlament acorda de formar una comissió inte- 

grada per tots els Grups parlamentaris per a negociar amb I’Ad- 
ministraci6 central un primer fons de 2.000 milions de pessetes 
destinat a corregir, en primer moment, cl greu dkficit d’inver- 
sions i en equipaments que paleix l’ensenyment públic catali. 

>>Segon : el Parlament insta el Govern de la Generalitat n 
prcscntar una proposta de financament de I’ensenyament 
públic a Catalunya, per a negociar-la amb  el Govern de I’Fstat i 
a ofcrir, alhora, un acord de col-laboraci6 amb tots cls sectors 
del camp de I’ensenyament catalh a fi de menar una acció con- 
junta en dcfensa d’un finanpment adequat de I’cnsenyament 
piiblic. u 

Molies grhci es, senyor President; moltes grhcies, senyores i 
senyors Diputats. 

El Sr. PRESIDENT : Bé, a aquesta Moc% han estat prcsen- 
tndes tres esmenes : del Grup Popular, del Grup Socialista i 
dcl Grup  del Partit Socialistu Unificat cle Calalunya. Per tmt ,  
en primera ronda, intervi iidran els presentadors d’csmenes; 
Ijer í’ordre de presentació de les esmenes, la primera interven- 
cib correspon 1-11 Grup Popular. 

Per presentar la seva esmena, tinc el gust de donar la paraula 
a 1’11-lustrc Diputat senyor Emili ;%als. 

El Sr, CASALS 1 PARRAL : Senyor President, senyores i 
senyors Diputats, la Mocib que ha presentat 1’Il~lusire Diputat 
senyor Margl  Casanovas, si bé tenia dues parts, amb la redac- 
ció que acaba de liegir-nos, queden més diferenciades aquestes 
dues parts. Quant a lu primera part -en quh es denuna aquesta 
comissi6 que gestionarh la concessió d’ayuest primer fons de 
2.000 milions de pessetes - ~ i n  fons mbdest quan ha xifrat les 
necessitats actuals en 25 .O00 miloi ns -”, i el geslionaril, prcci sa- 
ment, de 1’Administracih central, hi estem plenament d’acord, 
i ,  per tant, no hi tenim res a dir. 
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No així amb la segona part. Si recordem all0 que diu In Con- 
stituciú en l’articlc 27, quan diu que tothom té dret t; l’edwca- 
ció, quan en cl punt quart diu quc I’cnscnyament hisic és 
obligatori i gratiit, i quan després, en cl cinquc, diu que els 
jmders públics garanteixen el dret de tothom a I’educacib, mit- 
ja nqant m a  prograrnncib general de I’cnsenyamen t, ctcktera, i 
després, en I’artiele 15 de J’Estatut, diu que es de compethncia 
plena de la Genemiitat la rcgulacib i I’adrninistraci6 rlc l’ense- 
riyament en tota la seva exicnsió, nivells i graus, etcetera, 
vcicm clar que es tracta dc tota I’cducacib. No solament és re- 
sponsabilitat de la Consellcria ¡ dcl Govern de la Generalitat 
-com no ho és sols del Ckwern de 1;’Estat- l’ensenyament 
públic : Bs sesImnsabilitat I’ensenyament total. 

Per aquest motiu, nosaltres proposem que, en aqucsla 
segona pari, les dues vegides que se cita c< cnsenyamcnt públic 
H ?  se suprimeixi Ea paraula ccpijblic,) perquc la Moci6 estigui 
plenament d’acord amb el que diu la Constitució. 

Perisem que, si parlimim del desig que I’ensenyarncnt a Ca- 
talunya fos públic nomes, el senyor Conseller hauria d’estar en 
condicions, el proper I5 de setembre, de poder oferir el cloblc 
de llocs piiblics dels que actualment tk nl seu abast, i, per poder 
fer aixb i d ~ i i a r - l ~ ~  de qualilai, no foren simplcment 2.000 mil- 
ions, ni 25.000 milions, ni,  scgurament, 250.000 milions; faria 
falta molt més, la qual cosa 6s impossible ni pensar-hi. Pcrb, si 
volen mantcnir aquesta tesi, han cle mantenir, parnl.lclarnent, 
el 1Bt dc poder oferir, a tots cls catalans, un lloc phblic --cosa 
que ks impossible. Per tunt, han d’entrar que el finanpncnt és 
cl finanpment global i total dc l’cducació. 

Que no se’m vulgui dir que una cusa és fiinantyinent i l’altra 
són subvencions. h i x h  és buscar una mica quin 6s el sexe dels 
lingels. EI finanpiment 6s finanqament; el rnktode pel qual es 
tnaterialitm el finanqarnent, se’n pot dir  subvcricions o se’n 
podrien dir niolies allres fbrmulcs, de molts altres tnBlodes, 
pero el tinarqnment és el finanqamcnt i el Parlament de Gitah- 
nya i el Govern de la Generalitat han d’estar prcocupats que es 
pugui complir la Constitució, que cs pugui complir el que diu 
cl punt quart de la Constitució, i aixh es resporisabiíitnt, no so- 
larncnt del Govcrri de la Generalitrit, sin6 quc 6s responsabili- 
tat clcl Govern ccntral en el morncnt quc ha fet el traspas i no 
ha traspassat eis mitjans neceswris pcrquc la Constitució sigui 
complerta. 

Jo entenc que aquesta 6s lti Mocih, perb la Moci6 té una  
skrie d’esmenes; una esmena és aquestii que nosa1 tres presen- 
tem, i que clesitjarícm que fos acceptacla, i unes altres esmenes 
són les que es presentaran a continuaci6. Jo no sc si el propo- 
sant de la Moci6 cauri o lindrh la lemptació d’admetre o no ad- 
metre iiqucstes C S I ~ C ~ C S  que sc l i  proposaran a continuació. Jo 
sk que al senyor Casanovas, al Diputat senyor Casanovas l i  
cost;) molt dir que no --ahir a la tarda ens ho deia-, l i  costa 
potser més, fins i tol, quan l i  ve del Grup Socialista, perh crcc 
quc també el pes de la. porpra el filrri reflexionar perque no  hem 
ci’obiidar que kkquerra R e p  blicana s’asscu al Govern de la 
Generalitat de Catalunya. 

Quina gran difcrkncia hi ha entre la proposta que eiis fan les 
dues esii~cncs yue  vénen a continuació i la proposta quc ha fet 
el senyor Casanovas? Hi ha una dil‘erencia fonamental. 
Mentrc el senyor Casanuvas proposíi que una comissi6 d’a- 
quest Parlumml vagi a discutir o vagi n demanar -que 6s 
menys que anar a discutir-, a qui té la veritable responsabilitat 

dcl financament, d’haver fet un traspis com Uku mana, amb 
tots els mitjans que el trispks exigeix, és el Govern central de 
Madrid, és el Govern de Don Felipc Gonzhlej! i ,  naturalment, 
el Grup Socialista jo comprenc que presenti una esmena en 
quk inverteix els termes, perque te l’obligacih de defensar cl 
seu Govern, i ve aquí i el defensa, i jo ho comprenc, i els alabo 
el gest, pero j a  que aquestes manifestacions es fan perque da r -  
ribin el resso fora d’lzquestcs parets; fora d’aqucstes parets clcu 
arribar-hi li1 veritable naturalesa de les intencions. 

Quan es demana una cosa que s’havia de fer en el prcssuliost, 
en tot cas, quan es discutia el pressupost, que és un canvi dc 
partides dintre cl Pressupost de la Generalitat correcte, si es va 
fer, si no es va fer, si va reeixir o no va reeixir. Pero, demanar 
que sigui el Govern de la Generalitat el que assumeixi plena- 
ment la rcsponsabflitat d’aqucst finanqament quan s’ha fet el 
traspas de Ics obligacions i no dels mitjans necessaris 6s volcr 
desplaqar qui té la vertadcra responsabilitat. I la verladera re- 
sponsabilitat que els dkficits existeixin, que els dkficis no cs co- 
breixin, en aquest cas és del Govern central, clcl Govern socia- 
lista que presideix Ilon Felipe Gonzlilez. I ,  per iiixb, es a ell i al 
Ministre senyor Marrivall a qui s’hu de dcmatiar quc doni 
aquests diners per a aquest fons. 

Pcr tant, si en l’irnprobable cas que s’r-ldrnetés la tesi proposít- 
da pel Grup Socialisia nosaltres ens veuríem obligats a votar-hi 
en contra. 

Q u m t  als altres punts de les esmenes prkticarnent estern en 
el mateix que jA &¡em abans n la segona part. Pcrb encara 
voldria afcgir més. Els 2.000 milions que dcmana el senyor 
Marqal Casitnovas a Ics csmcnes s’elevcn a 3.000 milions, per0 
B pagar per Catalunya, no a pagar per Madrid, i, és clar, aixb als 
catalans ens fa pensar cn nquclla dita tan corrent <{de pagar i11 a 
pagarjo, quantes te’n menjaries? )>. 

Per tant, scnyors, crec que el terna és clar i convl: que sc 
siipiga amb aquesta elareciat. Que es conegui que quan cs derna- 
nen responsabili tats al Govern dc la Gcncral ilat . . . , jo no recol - 
zo el Govern de la Generalitat, j o  scic de I’oposició, perb en 
aqucst cas l’he de recolzar per& no pcr recolzar-lo cn si, sinh 
per d i r  qui td. la responsabililal i la responsabilitat la té cl 
Govern de Madrid i ,  per tant, demano que el Parlament dc Ca- 
talunya demani aquesta rcspoiisabilitat al Govern dc Madrid. 

Dit aix6, és ben ciar que la posicib nostra ciavaiit cle la MociCl 
se r i  a la primera part, si no s’altera en la mnncra quc ha estat 
prcscntada pel proposant, votarem afirmativament. La segonu 
part, si no s’admct I’csrnena que nosaltres presentem conside- 
rem que la Moció amb el redactat acluul fhra almenys ..., perh, 
vaja, més val dir les coses pel seu nom, fóra inconstitucional i 
f6ra antiestatuthia i, per tant, nosaltres no la votariem 
afirmativament. 

Si se’ns admet I’esmena naturalmcnt la votarem afirmativa- 
ment. Moltes grhcies, scnyor Prcsidcnt; moltcs grhcics, seny- 
ors Diputats. 

El Sr. PRESIDENT : Correspon ara al Grup Socialista de 
presentar les seves esmenes. Per fer-ho tinc el gust d’oferir la 
paraula a I’Honornble Dipulat senyor Lluís Armet. 

EI Sr. ARMET : Senyor Prcsidcnt, scnyores i senyors Dipu- 
tats, em veig obligat a fer una petita referkncia a la inicrvcnci6 
anterior, sobretot perquk s’ha permhs opinar de les nostres po- 
sicions. Pero no em dirigiré al Diputat, sinó que aprofito algw 
nes de les cuses que cl Diputat ha comentat per entrar a definir 
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quina ks la nostra posicio. 
Miri, la nostra posicio a Catalunya es molt clara i en aquest 

sentit ens agradaria coincidir amb els Grups de tradició d’es- 
querra d’aquest Parlament. A Cataiunya hi ha escola pública i 
hi ha escola privada. La diferbncia entre la qualitat de l’escola 
p6blica i l’escola privada és clara en detriment de l’escola públi- 
ca. Existeix també una escola privada no solvent, existeix un 
percentatge d’escolrt pública i d’escola privada, que no és el 
mateix que la mitjana espanyola i que hem de tendir-hi possi- 
blement, Aleshores, vol dir que la defensa de la igualtat de la 
qualitat de I’ensenyament passa avui pes la potenciacib de l’es- 
cola pública com un dels elements de defensa de la qualitat de 
I’ensenyament a nivell de Catalunya. 

Aquí hi ha un camí i sovint quan hi ha aquests debats es 
belluguen altres interessos, aitres posicions, aspectes de prete- 
sa inconstitucionalitat que no corresponen, gens ni mica, al 
que ha estat la tradicid, de Catalunya, que per nosaltres és ele- 
mental, de fer possible que tots els nens i nenes de totes les co- 
marques de Catalunya tinguin un ensenyament d’iguaI qualitat 
en el futur. I aixb vol dir fermesa, vol dir perseveranga, VQI dir 
planificació, vol dir actuació decidida a allB on cal actuar, i on 
cal actuar, sens dubte, és on es produeixen els dkficits més 
importants. 

Nosaltres aixb dels 2.000 milions de pessetes, és curiós, 
hem vist que ho deia el Conseller. Nosaltres, sincerament, se- 
nyores i senyors Diputats, i aixb ho podem demostrar avui en 
aquesta Cambra, quedem absolutament sobtats, cada dia més, 
quan en3 trobem amb un Govern que sembla aquell <<home 
del carrer d’en Josep Maria Espinh <<ai no, que no en té H, 
que no té mai responsabilitats de res, que no entra mai en els 
temes, que no entra mai a plantejar-se seriosament cap tipus 
d’alternativa. Es traslladen sempre els problemes a una altra ga- 
laxia, en aquest cas una galixia que permet atribuir unes re- 
sponsabilitats a un govern central. 

ks evident que estem en una fase de negociaci6 del finanGa- 
ment autonbmic, 6s evident que aquesta fase pot permetre 
unes millors cotes d’autonomia politica i aquesta autonomia 
politica vindri reforcada per una major au tonornia econbmica, 
és evident, i aquest és el marc de referimcia : hi haur& una 
major politica governamental quan es pugui realment escollir 
entre els diferents objectius governalmentals, perb a curt ter- 
mini fer plantejaments de cadascun dels Departaments en 
funcid, del seus dkficits anant a demanar a cada Ministeri, esta 
en contra, aixb si!, amb els canals de quk nosaltres ens hem 
dotat i en aquesls moments, evidentment, existeix una comis- 
sió de valoracions que en el seu si si que pot entendre i pot 
jugar aquest factor com un factor addicional. 

Seria diferent si en aquest Parlament avui s’hagués defensat, 
que nosaltres ho hem fet moltes vegades, que convé desenvo- 
lupar una llei de serveis rninims, perquk amb una llei de serveis 
mínims curiosament Catalunya quedaria beneficiada en funció 
de la quantitat de deficit acumulat de serveis existents a Catalu- 
nya, que no té relació amb el seu nivell de renda. Aixb si que és 
un plantejament parlamentari. Ara, dir -com deia el senyor 
Conseller, que em sembla que ho comentava al secretariat que 
el va venir a veure- : {(tinc la soluciis si posem 2.000 mili- 
ons de pessctes, i anem-hi, fem !’operació>>. Aixb es va dir, 
aixb ens ho han comentat membres del secretariat, vostk ho 
sqi perfectament, senyor Conseller, ai xh, diguem-nc, es poc 

seriós. En canvi, jo estic molt d’acord amb el discurs que ha 
fet ei representant d’Esquerra Republicana, amb el seu sentit, 
que és el sentit de voler desbloquejar la situació, de fer un pas 
endavant, de potenciar I ’escola pública, de potenciar les 
inversions. 

Pero, entrem en e1 tema. Aquí s’ha dit sovint que s’ha fet tot 
el que s’ha pogut en ensenyament. Jo vull dir solemnement en 
aquest Parlament que I’ensenyament ha estat clarament discri- 
minat pel Govern del scnyor Pujol, i no dic pel Conseller, sini, 
que dic pel Govern del senyor Pujol. Si nosaltres observem les 
inversions, les inversions en ensenyament tenen una corba 
que va en una línia decreixent, mentre que altres actuacions 
del Govern tenen línies d’estabilitat o de creixement, Per tant, 
la inversió phblica, la inversib del Departament d’Ensenya- 
ment en el si del context dels Pressupostos de la Generalitat 
s’ha vist realment no redui’da, sinb ostensiblement reduida, 

Per aixo, quan nosaltres en aquesta esmena parlem de 3.00U 
milions de pessetes 6s defensar el que seria una restitució a tres 
anys de la baixa d’inversib que s’ha produit en el3 Pressupostos 
de la Generalitat en pessetes constants; per tenir el mateix que 
teniem el 1983 en pessetes constants cal fer un esforc de 3.000 
milions de pessetes que cal, sens dubte, traslladar $’actuacions 
d’altres Departaments. Per quk? Perque convé equilibrar no- 
vament el Departament d’Ensenyament amb un plantejament 
de mínims, que no és el plantejament socialista, sinó que és un 
plantejament de mínims. 

Per tant, el desequilibri, el desajust, la discriminació i la in- 
justícia al sector es produeix en el si de i’actuació del govern i ,  
per tant, és responsabilitat del Govern del senyor Pujol haver 
fet aixb. 

Aquí en aquest Parlament també s’acostuma a dir el següent 
: ((no tenim llibertat )>% ((tol ens ve donat n, {cels diners de les 
subvencions ens vénen fixats)). hs cert, la llibertat queda con- 
dicionada en part, perque vénen uns diners per a uns serveis 
mks unes inversions per a un fons de compensació. Pero, seny- 
ores i senyors Diputats, a ningú se li escapa que ... -i aixb és 
un altre terna, no vull entrar a judicar-ho-, per determinats 
motius s’ha fet una gran expansib d’endeutament public que 
ha superat els 100.000 milions de pcssetes aquí a Catalunya. 1, 
aleshores, si nosaltres agafem les dades serioses, amb rigor, 
per analitzar el que ha estat una fase histbrica, responsabilitat 
dc la qual jo no l’he atribu‘it mai al Conseller, sinó que l’atri- 
bueixo al Govern i al President de la Generalitat, perquh aixb 
%s opció política, diguem-ne clara; observem com en la inver- 
si6 d’ensenyament es produeix una reducció drAstica i brutal, i 
del que seria aquest marge de llibertat, si entenem par marge 
de llibertat que durant un període 82-85 jo he disposat de 
125.000 milions de pessetes per fer coses, 125.000 milions de 
pessetes per fer coses, marge de llibertat al i0Oo/o, sens cap 
mcna de dubte al marge dels traspassos concrets i de les sub- 
vencions condicionades, al marge d’aquest tema, i nosaltres 
valorem ei que $’ha invertit concretament en ei camp de l’ense- 
nyament, senyores i senyors Diputats, jo els vull anunciar que 
d’aquest marge de llibertat s’ha invertit un 1,1% en inversions 
a I’ensenyament. I d’aquests 1.473 milions de pessetes que 
surten del període 82-85 -parlo només Ide la quantitat afectada 
pel que és endeutament - 1.1 O0 milions han estat per a serveis 
propis i 300 milions de pessetes han estat estrictarnent per al 
que seria un reforGament de la xarxa escolar de Catalunya. 



Nosalttcs crcicm que aixb p m i  datnunt la taula les rr:sponsa- 
bilitats tieri clares. Quan, pcr exernplc, fent urla anAlisi ni& par- 
ciul, vciem nosaEtrt:s el que s’ha fet a m b  cl fons de compensacib 
-com snhen vostbs Cs un f m s  cn el qual s’ha CIC jirstificar Lincs 
i nversions noves per incloure-Ics en aquest fons- h proporcih 
cntre els 40.000 milions de pcssetes d’obres piildiques que hi 
ha en uquest iims crr el pcriode 82-85 i els 6.000 rniIioris de pes- 
seies que hi ha ii cnsenymcnt em sembla que s61-1 LIIW dada 
ben il-lustfiit iva. 

Pcrb, iiqiií hi ha dos clctnents a retenir, per sintclitmr aqucst 
plankjanicnt. Una, quc la invcrsib en ensenyamcnt biiixa, es 
dcleriorn, pet tant, política volguda, i ,  CII aquest CHS, 110 cs pot 
trusll;tdar la responsabilitat ii un Govern CIC Madrid, que B 

Madrid van dir molt clarament, cl  Ministre : {(aixb és un  tema 
de: reestructuracii, clcl seu pressupost >>. I pensin vostes que si 
CII aqucsl Prirlarncnt hi ha una iniciativa que cligiri que convk 
k r  uila llei CIC serveis míiiims, d’acord amb el que diu la Con- 
stiluci6, caldria que el Consell Executiu hi estigués treballant 
scriosanient per. demostrar que en determinades xones de 1’Rs- 
tat exisleix iina discriminat$ acumulada per la quantitat cle 
rnovirncnls migratoris, infraclotats de serveis i anih indcpcn- 
dkncia qiie nosaltres tinguem una cspccial vocacib pcr’ dirigir- 
nos R aqucsts ~cctors, crcc que seria de justicia una iictuaci6 en 
:quest sentit. k r b ,  el que ks vcritat és que en els Pressupostos 
dc la Generalitat la inversih en ensenyament : hilixa. Iliscrimi- 
nacib cn ensenyamcnt : paiesa. 

i ,  amb el cluc són els miirgcs de llibertat cxisteni s, per pisar 
im exeinplc iuolt concret, scnyor Conseller : per rciiow el 
niatcrial nibhil CIC km-ocmils dc la (iencralitat dc Catalunyi, 
16.000 milions de pessetes; per ii inversi6 cn ctiseiiyarricnt, 
1.400 milions de JICSSC~CS, dels quals 1.1 O0 milions de pessetes 
corrcspotien ii servcis centrals; vull dir; la part Einanr;ada pcr 
endcutament. 

1 lavant cl’aixb, scriyors i senyores EJipuiats, nosultres 
creiem quc moltcs vegaclcs el podcr cornunicacional fa que es 
creguin Ics veritats mks siimples, les veritats més clcrncntals. 
La culpa la tenen els altres sempre, per rlefinicii), perquk els 
dtres s6n doletils i nosaltrcs som bons. Aquí no hi ha política 
alternativa, fem el que poclcrn; per trini, no hi ha política de 
drctcs i d’esyucrr-es, no hi ha Iiolíticn alteimitiva, hi lm una po- 
litica soleriadu, dc no permctrc el creixemeni en la invcrsih de 
1 ’ensciiymcnt piibl ic de Catalunya, cn aqtresta perspectiva CIC 
la igiinliat dels nens i tiencs dc Catalunya. Darl-ere d’aixh hi ha 
potíiiysres de fons, perh 6s cviclcrii que hi ha lxigui ~ i n a  pa1ític;i 
ccrmrinjcacional en tots cls Arnbits. ceri que en :ilgunes olior- 
t LI 11 i lats i ro barc m r l  i fic i1 Iiats, i n cu m prens i o lis, ii s pec~cs y u c 
convé niodificiir, com scria cl finanl;arnellt auhnimic, que 
cstcm en aqucsta linia i convd: que tats cstiguetn en  utucsta 
línia, perh fer, d’;q itcst planlcjamcnt, el plantejiimc ti  E rci vi ndi- 
c;itiu i I‘er cl p1;ink:jarnerit de trusllaclur cl mori i 111 rcsponsabili- 
tat ilire és exclusiva ci’ny~~esl Govertr, pcrquc no ha opt:ii per la 
invcrsih ct i  cnsenyíimcnt piibiic, i !rasllndar-lo, pcr tant, :i u n a  
institucia administrativa que ric) l i  correspon, i t  nosal t tu  eiis 
sem bln, si nceramen t ,  d’un;i greu irrcsponsabi 1 itat. 

tk per- aixh yiic Iicm prcscniat la segiicrit Moeib. I avui, sin- 
ccrmciit, m’hauria agradat quc hi hagués estat cl F’resident cle 
la Gcncnililat, pcrqu&, almenys, nosalhw tcnirn lli scnsacici 
q~ze 6s un terna quc coiivk parlar-nc, i al IluIg dc la noslra ctiría 
segona legislatura, els temes iniportants lian cl’enírar peI la via 

cle I’intcrstici d’uiiii possible moci6, ja que 6s irnpossihle lcr 
uns dcbats generats i miriimatncnt documentats. Nosaltrcs ho 
lamentcm, pcrquk creiem que el poble de Czitaluiiya es mereix 
quelcom mcs, i que els temes convé que siguin plantejats amb 
tota l’autoritat, amb iota I’autoritnt de les xifres, amb tota la 
fermesa, i amb la ciarificaci0 de Ics posicions. 30 sernpre he dit 
que respecto la Diputada Concepció Fcrrcr o respecto un  Dipu- 
tat d’Alianqa Popular quan parla clac en el Lema; pcrQ parlem 
tots clar, en cl sentit CIC dir : t( Nosaltres n o  volem que la purti- 
cipacih de I’ensenyament públic a Caldunya liassi mks de dos 
puiik, no ho volem, perque nu crcicm quc hi hagi un ensenya- 
ment privat no solvent, i ,  pcr tant, fem utiii inlcrpretacib de la 
LODE>> -que 6s unn intcrprctació de la LODE rcstricliva i ,  si 
rn’ho permeten, ítmb una lectura an  ti progrcssista. Seria un 
plantejament, pcrb almenys ens cntcndríem tots, i dir : <<per 
tant, no volem invertir>>, per6 no fem aquesta ficció r?bsLird:i, 
constant, que no permet la clarificacib, davant del poble dc Ca- 
talunya, de quines s6n les diferents forccs i posicions de lcs di- 
ferents forces polítiques. 

ks per aixo que nosaitrcs liem plantejat CIS següents temes : 
en primer lloc, instar el Consell Exccutitr de la Generalitat 
pes& presenti un inventari exhaustiu de les mancances :I 

l’enscnynment pfihlic, amb cladcs fefaents aportadcs pels 
ajuntarnen t s. 

El Sr. PRESIDENT : Prcgo 1’1-lonorable oraclor que tingui 
cn cornptc que el seu temps ja ha estat ultrapassat. 

El Sr. ARMI51 : Gricies, scnyor President. 13m molt consci- 
cnt, en aqucst punt, jo pcnsava recorclar la jnkrvencit q ~ i e  Iu 
fct el scnyor EMa, perb em scrnhla que estic al nivcll del 
senyor I M a  i ,  per (aril, acaho en iiq ~rcsis moments. 

En segon punt, instar cl I’nrlament CIC Catdunya que [orini 
Linit Comissi6 integracia per tots els Grups parlamentaris, i qtre 
pugui col-laborar cn I’elaboraci6 d’ayucst pla exIraordinari i 
urgcnt de construccions. 

1x1 tercer punt, seria cl punt de la rcstitució a una sitiixi6 an-  
lerior, seria el punt de la justícia en !’ensenyament, seria cl 
Iractmenl no discriminatori de I’cnscnyanicni, k n t  possi blc 
que, a travhs del que assenyaln la Llei dc Pressupostos de la Gc- 
neralitat, hi hagués cl trl-lsllat de les partidcs nccessAries per iis- 

solir un nivcll de 3.000 milions de pessetes. 
E! quart jt~int intsia el ConscII Eixccutiu que, e11 aquests mo- 

nients que cstli elaborant el seu ivantprojcctc de pressupost 
del 86, tingui prcsents acilrestes consideracions. 

I el cinquc punl irista a iiiia xc ib  coordinadi-1 dcl Govern 
amb tots els scctors de l’ensenyamcnt, quc pugui cltir a terrnc: 
itquest arnbicibs, ncccssari i urgent per a Ciiialunya Pla cl’e- 
qui paments escolars. 

C; riicics, senyor Prcsirlent; gricies, senyors i senyorcs 
1)iputats. 

131 Sr. I’RESIDF,NT : 116, i ara cal que hi intervingui, si ho 
dcsitji, la I I*lristrc reprcscntant del Grup del Partit Socialista 
IJni2ieal de Catalunya, per prescn tar la seva esmctia. ‘1 ’inc el 
gust de donar la parau li1 a la 11-lustre 1 Xputada senyora Ihlilia 
Vi n in i  

L a  Sra. VI NTIIC‘) : Grhcics, sctzyor Prcsiclcnt. Senyores i se- 
nyors Diputats, nosalires vam escoltar i llcgir m h  molla atcn- 
ció la intcrpel.lacib formulada pcr 1’11-lustre Diputat senyor Ca- 
saiiovas, ¡ hem estudiat tnrnbk, atnh molta r-ltencib, la MociG 
subsegiietil a aquesta intcrpeWaci0. A mi, si sc’m permet, de 
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la mateixa manera que ahir el senyor Descals feia suposicions, 
voldria fer la suposició que la osmosi entre el Grup d’Esquerra 
Republicana i el Conseller d’Ensenyament es tan gran que s’in- 
terpreta prkviament la voluntat del senyor Conseller a formular 
la inierpeHaci6 i fa Moció amb la xifra anunciada prkviament 
pel mateix senyor Conseller. D’nixb, se’n diu una perfecta co- 
rresponsabilitat en el govern, se’n diu una perfecta telepatia, 
de la qual, amb una certa ironia, nosaltres ens en felicitem. So- 
bretot quan, despres dels debats del mes d’abril, en quB aqui es 
presentaren vuit interpellacions, es presentaren vuit mocions, 
fruit d’una preocupació sentida no només pels Grups que les 
formulivern, o per les Diputades que les formulivern, sinó 
fruit d’una preocupació estesa arreu de Catalunya, no virem 
trobar, en aquesta Cambra, la menor sensibilitat, jo diria, ni 
tan sols per acumular dades, per poder disposar d’elements 
d’informacib que permetessin que avui, potser, aquesta Moció 
anés mes ben fonamentada pel que fa a les quantitats que hi 
estan incloses. 

Jo no he aconseguit saber -ni escoltant la interpellació ni 
!’explicació de la Moció- per que són 2.000 miFions i no 4.000 
o 10.000 o 8.000. Si es tracta d’escriure la carta als reis, i en 
aquest cas els reis és el Govern de Madrid, i s’ha dit que fan 
falta 25.000 milions, jo no entenc per qu8 la carta als reis no es 
pot fer sencera, és a dir, quan era petita jo demanava sempre 
un piano de deM, i em portaven sempre un piano de joguina; 
I’últim any vaig dir : (cel vul1 de de% >), i aquell any j a  vaig des- 
cobrir que els reis eren els pares, i, ks clar, em van continuar 
portant el piano petit. 

Bé, llavors, jo el que em pregunto és : es creu que aquesta 
Moci6, aquesta petició de 2.000 milions, té alguna possibilitat 
a prosperar, sobre la base de que, i si se’ns expliqués, llavors jo 
ja no sé si li hnig de demanar l’explicaciú al senyor Mar@? Casa- 
novas o si li haig de demanar al senyor Conseller, potser en 
aquestes converses que ha tingut darrerament amb el Ministre 
d’EEducaci6 per parlar dels ternes de l’ensenyament privat -ha 
anat c2 Madrid, el senyor Conseller, segons he llegit en els 
diaris, per a aquestes qüestions-, no sé si se li hit anunciat que 
potser si només en demanem 2.000 ens els donaran. Ara, jo 
voldria saber si en demanem 4.000 potser també ens els dona- 
ran, i si en demanem 10.000 i si en demanem 20.000. Perb, per 
que 2.000, o per que 3.000 o per quk 4.000? Per tant, a mi em 
preocupa que s’hagi negat la possibilitat de tenir informació i 
que, després, sense cap informació, es faci una proposta 
concreta. 

Nosaltres hem esmenat la primera part, dient que en lloc de 
2+000,3.000, i a les raons que acaba de donar el Diputat senyor 
Arrnet, voldria afegir una raó de coherhcia pariamenihria, al- 
menys amb el meu propi Grup. En el lliuri de Sessions del dia 
27 de desembre, a la pigina 659, jo mateixa deia, des d’aquesta 
tribuna : <(Les esmenes que nosaltres presentem per compen- 
sar aquests dkficits -i em refereixo a l’esmena a la totalitat pre- 
sentada als pressupostos de la Secció 6 de la Generalitat, De- 
partament d’Ensenyament-, només pel que fa z1. inversió, per 
compensar aquests dkfkcfts, significarien, si volguessin 
acceptar-les -perb no les varen acccptq els que avui presumi- 
blement volaran a fnvor d’aquests 2.000 milions a demanar n 
Madrid- un increment de més de 3.000 milions per a les in- 
versions de la Generalitat. >) ks a dir, la xifra jo sí que la puc ar- 
gumentar, en funció de l’anhlisi dels Pressupostos de la Gene- 

ralitat de l’any 85, i de les emenes  concretes, partida a partida, 
que ei nostre Grup va presentar per incrementar tes inversions 
d’hsenyament en 3,000 milions de pessetes. I com que llavors 
nosaltres deiem d’on havien de sortir aquestes partides, i la 
Llei de Pressupostos de la Generalitat permet al Consell Exe- 
cutiu fer Ú s  de l’article -no recordo exactament quin-, de 
I’article 6.2, per fer aquests canvis de partides, la nostra propos- 
ta concreta és 3.000 milions, dins de les partides de la Generali- 
tat, per compensar els dkficits en inversions. 

Segona qüestió que hi ha en aquesta Moció i en la nostra 
esmena : la segona qiiestf6 és el tema de Ia valoració de les 
transferencies, Nosaltres podem estar d’acord que hi ha una 
mala valoració, i’6nica cosa que ens sorpren és que aquest 
terna de la mala valoracib i la reclamació de 2.000 milions de 
pessetes a Madrid no s’hagi fet fa un any, fa dos anys o fa tres 
anys, i s’hagi fet justament l’any que a Catalunya ha sorgit una 
campanya pública importantissima de defensa de l’ensenya- 
ment públic i la seva qualitat, i posant de relleu aquests deficits. 
El Consell Executiu, com a primer responsable, si la valoració 
de les transferencies en el seu moment, que nosaltres critic8- 
vern com es feia, corn a Grup i corn a membres d’aquella Co- 
missió -i ho recordaran també els senyors i senyores 
Diputats-, si el Govern, repeteixo, de la Generalitat havia 
descobert o hauria d’haver descobert fa dos o tres anys que hi 
havia una mala valoració, no és avui quan ha de venir per una 
via falsa d’una moció d’un altre Grup, coincidint amb la xifra, 
repeteixo, anunciada pel Conseller, a parlar d’una mala valora- 
ció de les transferencies; aquest hauria de ser un tema debatut 
aquí, d’una manera clara, d’una manera serena, d’una manera 
cot-lectiva, que permet& que tots els Grups d’aquesta Cambra 
ens féssim corresponsables en aquest mal procés de valoració, i 
anéssim conjuntament a fer una petició monada i d’una 
manera clara i hornogenia del canvi del sistema de valoracions. 
Perquk nosaltres creiem que és així, perquk nosaltres estem 
convenquts que cal modificar el sistema de valoració de les 
tramferhies d’ensenyament c? Catalunya, perquk nosaltres 
continuem pensant que la situació de l’ensenyament públic a 
Catalunya és més baix en quantitat i potser també en alguns as- 
pectes en qualitat, del que hi ha a la resta &Espanya, nosaltres, 
la nostra Moci6, la formulem en la seva segona vessant, dient 
que aquest Parlament crei una Comissitr amb tots els Grups 
parlamentaris, amb la collaboració dels sectors afectats, que 
col-labori amb el Departament d’Ensenyarnent per fer aquest 
pla extraordinari i urgent de construccions i equipaments, i ne- 
gocii el finanpment d’aquest pla amb I’Administraci6 central, 
garantint que tant en els pressupostos de 1’Estat de l’any 
vinent, 86, corn en els pressupostos de la Generalitat de l’any 
vinent, 86, hi hauri la cobertura pressupostiria que faci possi- 
ble el compliment d’aquest pla extraordinari i urgent. 

Perque, senyores i senyors Diputats, en aquest Parlament 
hem assistit a la preseniacih d’un pla quadriennal que no té cap 
previsib pressupostiria, nosaltres estem preocupats pel grau de 
compliment d’aquest pla, pero estem preocupats per la incerte- 
sa. que acompanya el finanpmcnt d’aquest pla. La xifra dels 
2.000 milions que se’ns dóna, els criteris que haurien d’acom- 
panyar aquesta xifra, la menci6 que ia deneralitat no té capaci- 
tat de disposar dels seus propis diners quan, per exemple, i cito 
només una partida : que voldria saber, en tot cas, si no hi ha 
capacitat de maniobra, com va sorgir i s’ha anat repetint en eis 

-I -- 
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anys successius les subvcnciok als parvularis cle la privada, 
xifra que no venia dc Pes transferimcies de Madrid; és a dir, no 
és veritat, cles del meu punt de vista, yuc no hi hagi capacitat 
dc maniobra, no és veritat que no hi pugui haver una redistri- 
buci6 cicl pressupost propi cie la Gencriilitat, pero sí que 6s veri- 
trit quc tenim aqui unii situacii, difercncial i, en aquest sentit, 
dilkcenciada, per mks deficient. Per tant, nosal tres estern d’a- 
cord anib la volunlat de millorar E’enscnyamcnt públic, i, cvi- 
dcnlmetil, cic la rnatcixa mancra q ~ i e  el senyor Cnsds clcia que 
si no CN cwrivimi cs no s’xccptitvi1: la seva esincnii, ell no podrir2 
votar a fiwor de la segona part de la Mocib, jo vul l  advcrtir, 
c n c m  qtic potser :;igui innecessíiri, quc si el senyor Casanovas 
xccpta t ’esmcna del scnyor Casals, evidentment nosaltres 
c n c m  la podrem vot iir menys. 

1krh.jo voldria que queclk molt clar que hi ha dos tipus d’x-  
cims avui possibles dcs d’uquest L’arlament de Catalunya, El 
Irritncr, corregir cl Prcssupost de la Generalitat, en cl (pe es co- 
nipetencia cicl Consell Executiu, d’adcquar les liarticles quc 
s’adrecen u la invcrsib en cnsenyament, i aixb, no cat anar-ho a 
demanar ii Madrid, aixb es pot rcsolclre des dc Cntalunyn, i, re- 
pcteixo, amb 3.000 milions només him de prenclre’s la molkstia 
de tornar  :i buscili. les esmenes del PSUC, que segurament no 
els cosLarii IYIIISSR i, si no, jo els Ics 1Bcilitnria. Segona operacib 
pc~ssihlc, i necessiria i jo diria i rnporínnt : que iiquest l’arla- 
ment acai*d~s avui, tic) dcmanar a lai Gcneraliiat yuc faci aquest 
pla, fer‘ aquesta Comissi6 parlarncnthia que cstudii amb 1;i Ge- 
neralitai, amb cl Dcpartarnent cl’13nsetiyat-ncnl, amb  cls scctors 
arcctats, coni podem fer un pla cxtraordinari i urgent i corn, ric 
comú iicord tols, mcm 8 buscar les fbrrnulcs de firian$arnent, 
tant en cls Pressupostos de I’Estat cnm en els Pressupostos de 
la Generalilai, 

PCIISO que les dues niesures no contradiuen gens ni mica 
I’espcri t que hi havia en la irrlerpel.lc?cii> del senyor Ciasanovas, 
que pretenia millorar la qualitat de I’ensenyament públic, as- 
peclc amb cl cluiil nosal tres coincidim plenamení, situem una 
part tic la rcsponsaIiliLat en el Govern CIC Catalunya, que la I&, 
i CIIS coinprometcrn, iots els Grups d’aquesta Carnbra ii buscar 
la fÓi*mula dc fer aquest ph ,  de íinanqar-!o, CIC iiegociar-10 i 
quc aparcgui iranscrit cn particlcs en els l’rxssupostos de I’Esht 
i en els de la Gcneriilihi. 

1x1 Sr. I’K t3ZL)UN‘I’ : I’rcgo, Jl-luslrc oradora, que tingui en 
colllpte que cl scu lclllps s’ha esgotat. 

La Srn. VlNTR6 : C;rkics. 1,’nltI.a sduci6 1 demanar 2.000 
milions :i Maclrid o bé via Govcrn dc la Generalitat, yuc Faci 
aquest pla extraorclinori, em sembla, si twmmcnt, que no 
resol dc deho cap dels liroblenies que avili tenim plantc,jals. 

El SI.. PKESIDliNT : T$é, iirii pcrtoca d’intcrvcnir el Grup 
quc no ha presentat esmenes, que cs el dc Convcrgkncia i 
Unió. Per fcr-ho, tinc el gust de donar la paraula z1 la 11-lustre 
Diputuda, senyora Maria Rbbies. 

IA ~ r a .  RÚUI ES : Ciricies, senyor Prresiclcnt. Senyor Presi- 
dent, scnyores ili putticles, senyors Diputats, jo vinc aqui a cx- 
pressar la posicii, del G r u p  de Convergbncia i Unib respecte a 
la MociO que ha prcsentat CE scnyor M;ir~al Chsat~ovas. 131 que 
he de fer scnziIlarncnt és analitzar el contingut de la Mocib i dir 
per quh Convcrgkncia i Unib votnrh rifirmativarnciil els dos 
apartats. I i i  ha h q y t  algii -que jo aqui no lic de contcstar, 
perquk, jo, el quc he cle fer és referir-me ai contingut cle la 
Moci6- que ha dit que la seva obligaci6 erii clarificar-ho R I  

poble de Catalunya. A mi, senzillament, nomes que clarifi- 
qués, doncs, vull dir clarificar en el scntit d’expressar amb lli 
rnikxima clarcclat possible les dades del problema, i fer-ho tl les 
senyores i als senyors Diputizts, doncs, ja em considerarili 
sal is fct a I 

El nostre problema, el problema de I’enscnyament a Catalu- 
nya, ds evidcntmcnt un problema de qualitat, 6s un prob!ctn¿i 
d’ccluipamcnts, és uti problcma de recursos, cs un problcma 
de finmqamcnt, perb tarnbé és un problema que tiosaltres, si 
no el cnnsiclereni globdmenl, la soluci6 yuc volki una II.1ustl-c 
1Xiputacla que m’ha precedit, si no posem ben i‘onamentadcs 
totes Ics causes del problcma, dificilmcnt hi trobarem 
solucions. 

Aleshores, nosal tres tenim, per resoldre el problema de l’c11- 
senyament B Catalunya, unes variablcs, jo dirin unes constants, 
o si voleu li diriíi uns condicionamcnts que nosaltrcs no pcidem 
ignorar. ks ;i dir, tots eis iliputais que venim aquí, mix o 
mcrzys diem quines s6n les C ~ L I S C S  d’aqucst mal plankjament o 
d’ayuesta mala rcsolucib del problcma que té plantejat w u i  
I’ensenyament ii Catalunya. Aleshorcs, el pri>blema, .jo cl veig 
CIC la següent manera : tenim u n  Conscll I<xeciitiu dc la Gcne- 
ralitat que té només compctkncia plena. Em diran qiie coiiipc-. 
tkncia plena és molta competkncia, pero no tk competencia cx- 
elusiva, i, aleshores, demanar responsabi l i tals de tol el que no 
funciona bé il l’enscnyament phblic, obliclant la historia i obli- 
dant tols els condicionaments que tcnirn, penso que 15s deixar 
cíe txmia a~gunti c~ac~a ciei problema. ks a dir., ei fct c~c no tenir 
com pctencia exclusiva en el tema d’cnsenymcnt fa -i hi ha 
I’altre conclicionmeiil-, ks el problema dcl linnn~arnenl. ks a 
dir, si Catalunya tinguks rcconcguda al seu Estatut la cornpe- 
tkncia exclusiva en ensenyament i t i n g u k  reconegut un sistc- 
ma de finanpamen[ que no fos el que lenim ... Es dir, a qui 
quk passa? Nosaltres nnircm a fcr la declaració sobre I n  renda, 
yu& ks cl quc diu la gent i on paguem. 1, després, els recursos 
que sc’ns torner1 no són els rccursos necessaris per a ayuesis 
servcis mínims cluc desitjivern, heus aquí on rau cl problema 
cle I’cnsenyament a Catalunya. I-Ii ha, primer, quc no tenim co- 
mpetcncia cxclusiva i que estcm condicionats pel fi tianCament. 
I aqucstes dues v~idAcs o, malaur;idmicnt, constants que th 
cl nostre ordenament constitucional i estatutari fan que LI 

I’hora dc htiscar les solucions als problemes, nosaltres aquí ens 
debatem, passant responsabilitats dels uns als altres, i d’a- 
questa manera cl problema no se soluciona. 

Nosaltres pensem, i és una  realitat, que l’cnscnyament a Ca- 
trtlunya, i en particular l’ensenyament públic, t& mancances, 
com hem dit, d’equipaments, cle recursos, de forrnaci6 cíe pro- 
f’cssorat i d’extcnsih. Nosalires encara tenim un sector de nois i 
noies de catorze ii setze anys, que no podcn assistir rl un centre 
escolar, pcrquk aqucst sector de l’enscnyamcnt no és ni gratu’it 
ni obligatori, i aixo hauria de ser quelcom que també s’hhauria 
d’aconseguir, Per tot aixb, nosaltres pensem que el primer 
punt  de la MociG que ha prescnlat l’I14ush-e Iliputai senyor 
Mar@ Casanovas, doncs, és una mcsura cncertnda i mks, corn 
ha rccorclat una lllusire Diputada que m’ha prcceciit, en la si- 
tuació que ens trohcm avui dia en aqucst t’ariamcni, en que, 
scgons ens va comunicar e l  President de la Cornissib de Política 
Cultural -i ho sabíem pels mitjans d’informacib-, ha entrat 
en aquesta Cambra un? pila dc signatures de ciutadans de Cata- 
lunya demanant que aquest Parlament, faci quelcom pcr rnillo- 
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rar la qualitat dc I’escola pública. En aquest sentit, nosultres 
pensem que és ho que una Comissi0 d’aquest Parlament inte- 
grada per membres de tots els Grups parlamentaris, realment 
hi participin, donin resposta i la que cns proposa en la primera 
part el senyor Marqal Casanovas, doncs és una aportaci6 que, 
si tenim bxit tots plegats, pot ser positiva per aquesta mobilitza- 
ció popular ii favor de I’cscola pública de la qual el Parlamcnt, 
doncs, n’és ressb, (I<emor de veus.) 

30 penso que I’cscola pública ks patrimoni de tots i que iots 
tenim el dret i obligdció de defensar-la i treballar-hi i mks des 
d’aqui. Per tant, penso que 6s L m  manera amb la qual nosaltrcs 
podem donar resposla. 

El Sr. PRESIDENT : Prego la Cambra que guardi silenci. 
~a Sra. RÚJBIES : de respecto, senyar President, les opini- 

ons de tota la gent, ]mi> penso quc en una vida paclnmentiiria 
tots ens hem de respectar miltuament. 

Respecte al segon apartat de la Mocib, nosaltres tamb6 con- 
siderem que aquest tipartat el votarem f‘avorablement perque, 
com es demana, s’ha de fer, 110 només dcmunar els clos miiions 
de pessetes per poder donar respostes a les necessitats més im- 
mediates com és ara el fet que la ticneralitat pogués, enguany, 
cscoiaritzur per primcra vegadti tots els nois i rinies que acaba- 
ran vuit& d’EGB ii les nostres contrades i, com saben --i ho 
vaig repetir aqui una vegada i no em cansar6 de fer-ho-, hi ha 
tina incongrueneia total, i que no se’n fa responsable ningú 
havent-hi malts responsables, i 6s la incongrukncia legal de fer 
que és obligatori l’ensenyament fins als catorze anys, i segons 
les lleis hauria de ser gratu’it --nixb és un altre problema-, i 
en canvi no poden comcnGar a treballar fins als setze anys. 

AÍxO, ho vaig dir i ho torno íi clir i ho repetiré, 6s cornpeikn- 
ciii de les Corts de Madrid, no només Ter la Llei que digui que 
l’ensenyament ha de ser gratLiit i obligatori fins a setze anys per 
a tots cls nois i noies, i ,  a més a m6s, quc aixo vagi acompanyat 
d’un finanGment que ha dc scc a escala estatal i de la qual nos- 
altres, a Catalunya, hi puguem donar solucib. 

Riure’s d’aqucst problema i tenir aquest comportament que 
es té davunt aixb que 6s tan greu, em sembla que, per la nostra 
dignilat de Diputats no hauriem de mirar-ho així, sinó que 
hauríem d’inknlar que els mitjans d’infobrmació, que tothom 
posés sabre la taula aquest problenia i intent& buscar-hi soluci- 
ons, i aixb també ha de ser ensenyament públic, és a clir, també 
de eatorzc a setze anys ha de ser gratLiit, ha de ser obligatori i hi 
ha d’haver el finanqament correspnnent. Pcr tant, aixo també 
6s necessiiri demanar-ho. T una oltra cosa que aquí jo voldria fer 
palesa i cs la segiicnt : des dels govcrns anteriors que hi havia a 
Madrid, s’havia demanat i s’havia fins i tot entrat una llei que 
ert? la Llei del finanCamen t de I ’ensenyament obligatori, Aquí 
s’ha dit cluc el retard que portem en I’enscnyamcnt públic, en 
particular a Catalunya, és a causa que a la Llei de I’any I970 si 
bé va cstcndre I’obligatorieial de I’ensenyament fins als catorze 
anys, aquesta llei general d’cducaci6, el que no va tcnir és el co- 
rresponen t despicgamen t cl’una Llei de finanCarnent d’aquest 
ensenyament que ho fes possible. Des de I’any 70 enpi, hem 
passat d’una dictadurri a una democrhcia, hem passat per diver- 
sos govcrns centrals, perb un finitncamcnt scrihs de I’ensenya- 
ment obligatori quc obligui ja els Prcssuposlos de I’Estat a 
donar resposta a aquestes necessitats, no hi ha estat. 

Nosaltres pensem que aixb és clarificar, aixb és dir, no és 
alhdir cap responsabilitat, i jo, com a ciutadana, com a profes- 

sora i com a Diputada em sento responsahle en la part que em 
correspongui, corn han de ser, tant el Govern de la Generalitat 
com el Govcrn central, com els ajuntaments, com tothom, i 
pensa que nosaltres, el nostre Grup, votant afirmalivnrnenl 
com ho farem ara la Moci6 dei senyor Mar@ Casanovas fem 
 LI^ pas positiu en la niillora de I’cnscnyament públic a 
Catalunya. 

Mol tes grkies, senyor President; gracies, senyores i senyors 
Diputats. 

El Sr. PRESIDENT : Correspon lira a I’ll+lustrc Diputat pre- 
scntador de la Moció de consumir un torn de cinc minuts per 
fixar la seva posició respecte de les esmenes. 

El Sr. CASANOVAS : Moltes grAcics, senyor President. Se- 
nyories, s’ha armat aqui un debat que, essent jo I’Últim a inter- 
venir, gairebé 6s molt difícil centrar-me n a m k  a dir si accepto 
O no les esmenes. Perb ha faré. No entraré en debat, i s’han dit 
coses les quals a mi m’agradaria molt poder rcbatre des d’a- 
questa tribuna i sobretot essent I’últim a parlar, perb no ho 
fark5 no cauré en aquesta temptació, i em limitaré a dir ei que 
penso de les esmenes que s’han presentat a la Moció que jo he 
presentat a la consideració de tota la Cambra. 

Les esmenes del Grup Popular, senyor Casals, no entraré jo 
en detall sobre si són o no són unes esmenes amb les quals jo 
combrego o no cornbrego. Diré simplernenl que les esmenes 
que vostk proposa -i el seu Grup a travks de vostk- tenen 
una finalitat, que 6s la de Ter la situació molt més global, molt 
més grossa del que j o  demanava. Aqui la Moció que jo prescn- 
tuva era Únicament i exclusivament per pa Wiar un  problema 
que ens trobcm amb I’escola pública, per tani, no entrava en 
consideracinns, ni penso entrar-hi, d’incloure I’cscola privada 
o la resta dc les escoles que hi pugui haver. 

Per tant, sentint-ho molt, i no entrant en un judici de cap 
mena d’intencions, no puc acceptar, perque desorbiten la 
meva Mocih, les esmenes que ha presentat vostc. 

Pel que r;l ti les esmenes -i  en parlaré conjuntament ..., 
pcrquk si bé se’m diu que ja no faré una mena de transvasa- 
ment d’intencions o no sé qu8 s’ha dit aquí entre el Conseller 
d’Ensenyarnent i jo, jo cl que veig és que a Ics esnimes socialis- 
ta i comunista el que hi ha és un mimetisme; mimetisme, no ja 
similitud ni transvasament : una és part de l’altra. Per tant, 
doncs, contestar6 el que penso CIC les dues propostes d’esme- 
nes con.¡ unt amen t. 

Primerament, crcc que és una manera elegant de desviar el 
problema, perquk, si bé la proposta que jo faig és vistu l’cscas- 
sedat de diners dels quals disposa la Generalitat, anar a buscar 
uns diners d1a on són, no a una galiixia, som en un Estat que té 
una capitztl i un Govern central que és a Madrid, no estem flo- 
tant per l’atrnosfera i ,  per tant, no és a cap galAxia que s’han 
d’anar a buscar diners, sinó es a la capital de I’Estat, d’aquest 
Estat quc és el nostre. 1, no sé, molies vegades es parla corn si 
anar a buscar o reclamar els diners a la capital de E s t a t  fos unas 
a E s t a i  vci, corn si ho demanéssim a Franqa corn si ho derna- 
néssim en un altre lloc. 

En quk quedem? Som a ]’Estat espanyol o no som a 1’Estat 
espanyol? I si aqui, la nostra Generalitat no rep prou diners pcr 
fer-se carrec rl’unes obligacions que I’Estat espanyol té envers 
els seus ciutadans, que es l’escolarització pública de tot aquell 
qui vulgui anar-hi, llavors a qui ho hem de reclamar? Som de 
I’Estat espanyol per a algunes coses i no som de 1’Estnt espany- 
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de peu dret. 
Els qui hi cstiguin cn contra? 
Els qui s’abstencn? 
!,a segoria part de la MociS, ha cstat iiprovad;l pcr 63 vnts í1 

fiwor, 34 en contra i 5 dxtcncions. 

Preguri tes 
a formularorwlinent davant el Ple 

podia ocasionar ii Ins purt iculares o ii 10s ayuntamientos, y qu6 
medidas sc lindían (omar p m  evitar [ales pcqiuicios. Una  vex 
aprobticio el PEN y antc la clisyuritiva de que sc puclieran volver 
otra vez ii iniciar 10s expedientes CIC cleclaracih cle utilidad pii- 
blica en la xona por cl6ncle VII a pasnr Iu línea Vmdcll6s 11-Rubí, 
10s mismos ay unta mientos, 10s ay untainientos afectados, la 
UniO dc Pagesos y una organizrwi6ii contra las líiieas de rnuy 
alta tcnsión, se han vuelta a dirigir a 10s GrLi1ms parlatnentarios 
de esta Ccirnara y :I la propia Mesa del l’arlamcnt, y estc Grupo 
se ha preocupado por el terila y ha heclm esta pregunta al Con- 
scll Executiu, sobre todo porque creemos quc 10 primera que 
icneinos que conoccr cs saber qud se ha hccho del cuinplirnien- 
to del scgunclo punto CIC la Proposicibn no de Idey aprobada cl 
27 de junio dc 1983, cs clecir, si existen 10s cstudios, cu: I es son 
~ S O S  perjuicios y club mediclils se puedcn tornar para evitar tiiles 
pcrj u ici os. 

Grrzcias, sefior President. 
El Sr, PRESIDENT : Per contestar la pregunta, tinc cl gusl 

dc donar 111 paraula a I’r-horabie Conscller d’lndiistcia i 
I‘ncrgia. 

. , - .... . . ~ 
~ -. ,. - -. --- ~ . ... - . . .... .. ~ ~ 
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El Sr. CONSELLER D’INDOSTKIA I ENERGIA (Joan 
Hortali) : Senyor President, senyores i senyors Diputats, en 
relació amb aquesta pregunta, i ateses les consideracions prijvi- 
es que acaba de fer el Diputat Cigarrán, si quc els vull fer avi- 
nent, a títol cle preambul, ducs consideracions, una de fet i una 
altra sobre l’hmbit competencial. 

La situació de fct és la segiicnt. En aquests moments, dins 
dc I’hmbit cle 1’Estat espanyol hi ha al voltant de 8.000 quilb- 
metres de linies d’alta tcnsi6 de 380 quilovolts, de les quals un 
10% estan a Catalunya, exactament 850, si 6s que s’accedeix a 
I’autorització a quk fa referkncia cl senyor Diputat. hixh és unii 

situació, en principi, la de Catalunya, relativament assimilable 
a la d’al tres pa‘isos europeus, atesa la seva cli mensib terri torial. 
Per exemple, Relgica té 800 quitbrnctres de linies d’alta tensió, 
380 quilovolts; Holanda, I ,200; Suissa, 1.300. Les comparaci- 
ons amb la Unió Soviblica, Cr-tnadi, Estats Units, etcetera, de- 
passen, per qüestió de superficie, aquesta simifiitud. La si- 
tuació de ret, per tant, 6s que de línies de 380 quilovolts n’exis- 
teixen arreu dcl que és el rnhn industrialitzat, el mbn que en 
podríem dir vinculat, per relacions inlernacionals, a I’cstsuctu- 
ra econornica i procluctivii espanyola. 

Aquesta és la situació de fet que convé tenir en compte. 
La situticib competencial, a quk també vul1 aMudir, és que 

d’aquests 850 quilometrcs de linies d’aita tensib existents a Ca- 
talunya en relacicj amb els 8.000 que hi ha a Espanya, darrera- 
ment, es a dir, des de la p~sada en vigencia de I’Estatul, se 
n’han autoritzar al voltant d’uns 380, és a dir, d’un 35 a un 40% 
de la globalitat clcls que exisleixen ara al territori catali, la qual 
cosa vol dir que la resta va estar autoritzada abans per un proce- 
diment diferent, pcnsem, del que ara s’esth aplicant. 

El procedimcnt que ara s’aplica, d’acord amb l’article 9, I6 
de I’Estatut, que conhe ix  -!’article 9 és de les competencies 
exclusives-, que confereix competencia exclusiva a lli produc- 
ciQ, distribucib i transport d’energiu sempre i quan no surti dcl 
territori i sempre i quan I’rzprafitarnent no afecti una altra Co- 
munitat Autbnoma o una altra província --i, per tant, entenem 
quc, en aquest sentit, les línics internes són de la nostra 
compctkncia-, les autoritzacions respecte n aixh segueixen el 
scgüeni procediment : primer hi ha I’wantpryjectc dc t’em- 
presa que ho soElicita; en segon lloc, hi ha I’infocme tkcnic per 
part dels serveis territorials especialiizats; en tercer lloc, hi ha 
una informació pública amb anuncis al Diuri Oficialde la Gent+- 
ralitní, al Rutllerí Qficiulde /Estu/, al Butlletí Qficia, de la h v i n -  
cia, als ciiaris de major circulacib, i ,  per descomptat, comunica- 
cions directes als organismes i corporacions afectats, A partir 
cl’aqui, hi ha el procés d’r-d-legacions i possibilitat de mutu 
acord, i, darrcrament, en fumi6 de tot aixb, es resol, si s’escau, 
I’autorilzacib, i ,  si es demana, la dcdaració d’utilitat pública 
per les accions que l’orclenamcnt legal liermet a les empreses 
que disposen d’aquest li pus de declaració. 

Doncs bé? sobre la base- d’aquest procediment, des de 
Ventrada en vigencia de l’Estatut, s’han discutit quatre línies, 
380 quilovolls. Estany Gcnto-Sentmenat, al voltant cle 150 
quilbmetres. Va estar autoritzada pel Govern de Catalunya i re- 
correguda pel Govern central davant del Tri buna1 Constit ucio- 
nal i donava el Tribunal Constitucional, en sentcncia de 2 de 
febrer del 84, cornpethncia a I’Administrc?ciÓ central, i, per 
tant, revocant l’autorització que havia donat la Generalitat. 

Segona autorització de la Generalitat : Estany Gento- 

Girona sud. Al voltant de 85 quilometres. 
En aquests moments I’Administracib central esth pendent 

de la sentencia del Tribunal Constitucional perquk, a insthncies 
de 1’AdministraciÓ central, es va presentar requeriment d’in- 
cornpetencia, que no va ser admes per I’AdministraciÓ catala- 
na, i, per tant, com dic, és el Tribunal Constitucional qui real- 
ment, en aquests moments, ha de decidir, i seguint la pauta an- 
terior, és previsible el resultat. 

Tercera concessid, : Vandellos nuclear fins a I’eslaciÓ exteri- 
or de Vandellbs, al voltant de 10 quilbmetres. Ha estat objecte 
de sequerimcnt d’incompetencia. 

I quarta concessió pendent, Vandellos 11-Rubí, que es la que 
em demana el senyor Diputat : quines sbn les seves implicaci- 
ons, i cies d’aquest punt cic vista, com que l’autoritzaci6 per 
part de I’AdministraciÓ catalana cncara no ha estat donada, 
perquk s’esta cobrint el procediment que abans explicava, 6s 
evident que, si es dóna, seglzira ei mateix procedimenl de de- 
clarar la seva incampctencia pel que fa als requeriments 
constitucionals. 

Per tant, ei tema és competencialrnent un tema de conflicíe 
explícit, i, evidentment, en el cas Rubí-Vandellbs 11, de con- 
flicte latent. 

1 3  Sr. PRESIDENT : Prego 1’Honorablc orador que tingui 
en compte que el seu temps s’ha esgotat. 

EI Sr. CONSELLER D’INII~STRIA 1 ENERGIA : sí, 
acabo de seguida, senyor President. 6s: una ilristima, pero crec 
que havia de contestar aquesta seric de requeriments 
-tampoc es tracta de discutir I’abast de !’article 128 del 
Reglament, 

En qualsevol cas, senyor Diputat, ei terna és el següenl. 
Vosti: em pregunta pels perills i els perjudicis. i l i  ha dos tipus 
de perills o perjudicis : un, de caricter fisic, l’altre, sobre les 
pcrsones. Sobre el de carkter fisic, C Q ~  vostk sap, s’ha fet un 
estudi, conjuntarnen t el Departament de Política Terri torial i 
el Departament ri’lndistria i Energia, el resultat del qual acon- 
sella la modificacib de la reglamentació pcl que fa a l’cstcsa 
lineal de Ics diferents línies de 380 quilovolts. 

Pel que i% al terna clcls perjudicis sobre les personcs. Efecti- 
vament, també s’ha fet un estudi, en aquest cas el Departa- 
ment d’Indústria i Energia i el Departament de Sanitat, acollint 
i explicitant per ii Catalunya Ics implicacions establertes per 
I’Organitzacib Mundial de la Salut, on es quecla i on es tipifica 
clarament quc el problema dels perills, no 6s tant un problenia 
d’intensitat del camp, C Q ~  de la seva permankncia o exposició 
continuada sota la línia, Q en les ccntrals receptores. 1, en 
aquest sentit, cl que es posa corn a lirnit assumible 6s ci de 20 
quilovolts per metre. Arran d’aixb, Icl reglamentació existent, 
quc, evidentment, esta en connexib amb el que VQ& diu, 
sobre les noves orientacions reglamentistes que s’infereixen 
dcl PEN, comporten que aquestes linies s’estimin en perill 
mínim, o perill minimitzat, quan l’al~ada és almenys de 9 
metres, i el carril de superficie ks de 30 metres, 15 i 15 pcr 
costat, consideracions aquestes que, corn vostk sap, estan in- 
closes dins del reglament electrotkcnic ara vigent, i que tenen 
la mateixa implicacib que l’establerl (z Ithlia, Alemanya, 
Canadi, a Franca, a la Unió Soviktica i als Estats Units. 

Per tant, li vull manifestar, senyor Diputat, VQ& es pot su- 
posar la problernhtica que aixo comporta, que I’AdministraciÓ 
ha fet els estudis de referhcia, pel que fa a la seva pregunta, i 
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quc, ai mateix temps, tendeix fi complir i 21 fcr complir estricta- 
ment la reglarnenlaci6 vigent, que, d’alt ~i-i banda, és iina regla- 
mentació en Iieriiianeiit rnodiiicaci6 com a conseyüencia de 
les implicaciim del PEN i, d’al tra banda, awirnilable i equipa- 
rabie n la legislacib curopca cxistent avui dia. 

MolIcs grr‘luies. 
I 1  Sc. l312l3SIT1IINT : El senyor Cigarriin vol fer hs clcl dret 

de rcpIiai? (Purisa.) 
El Sr, CIGhliRÁN : Seíior Presidentc, sefioras y scíílores 

Ilipulados, agradczco al E lonorablc Conseller CIC Incluslria, 
sciior I ínrtalh, unii seric de cxpiicncianes qirc ticnen quc vcr 
coti cl tema, pero que  no ¡ban al c i m  CIC 121 pregunta, que es cl 
~cnia cle compciciicias, de I’CCU~*SOS de inconstitucioizalidact 
sobrc solicitudes de aulorizacicin, ctcétcra. Pero, no obslante, 
10 quc interewba cn la pregunta cra cl cumplimicnto dcl punto 
I)) cle la Proposicibn no  de Ley aprobarla cn el 83, del cual se 
clespI*ende en SUY iiitinios minutos de explicxión, que han 
liechu unos cstudios y cluc csos estudios dicen qiic tos pcligros 
y ~ i c  puede ociisioniir 110 existeii, es decir, que estiin dcntro dc 
lii reglaimenlacih existcntc, y que, si se cwiilileri 10s 20 kilo- 
voltios por iiieiro, pucden ser asumihlcs; que si el alto es de 9 
metros y cl carril de 30 metros, quc no cxisten peligsos. i [e 
qucriilo in1crprct;ir qtie cl mul tado  del estudio es esc, quc esc 
es cl rcsul~uclo del est~dio, COII 10 cud ,  la segunda parte dc la 
pregunta que yo hacía, que em : cluk incdidas se pensaban 
tomar parn evitar csos pcligros, qucclaba sin con tes tar, salvo 
que sc interprete quc no se necesih tomar iiinguna medida, 
porque, curnplicndo el reglarnenlo exisknte, ya no existc pcli- 
gro. Estoy inientando haccr mc? intcrprctación tlc la respuesta 
que usted inc ha clado, no sé si es así c) no, porque scria impor- 
tante traslaciar a 10s seclores al’ec~uclos curi1 es la visión dc la 
Conselleria de Inclustriii sobre si cxistcn pcligros o no, y si exis- 
ten algunos pcligros, que es lo  que la Consclleiia cree conveni- 
ei1 te, clué inecliiias cree conveniente agotar pu-a evitar csos per- 
juicios que puedan ocasionarse. 

Vo crco quc cso es 10 qrie scria irnportante que aclarase el  
scfior Conseilcr, sobre todo para trasladar ii las persona interc- 
siicliis cn cl tema la si t~iaci im. E incluw, seria imporlaflk, 
aumpc no vaya irnpliciio en la pregunta, saber si la Consellerin 
crec convetiicn tc que el tra7nclo es cl udecuado, c) si Iiay alguna 
posi ble al tertiati va para hxc r  cl transportc cle csii cleclricidad 
por unas vías cliíci*entes del actual truado, como cn las sugc- 
rcncias que las personas intcrcsiidas en el tema nos habian en- 
viado, lalito a 10s Grupos p;irlamentar*ios como a la Mesa del 
I’arlarncnto, para sabcr cu61 es la opinibn de la Conselleria al 
respeclo. 

M L I C ~ W  gracias, señor Presidentc; gracias, sefioras y sefiores 
11 i pu tados. 

131 Sr. PRESIDEN1’ : L’lIonot*able Conseller vol fer la rkpli- 
ca? Li agrairia que fos molt breu, perquk cn la seva primera 
iritcrveiicib hadoblat el temps quc li  cstava destinat. 

El Sr. CONSELLEK D’INUUS‘lXIA I ENERGIA (de Iésuri 
tls/nnt) : Sctiyor Presidw t, senyors Diputats, cf‘cctivament, la 
interprctacib que hi el senyor Cigarrhn dc la caiiteskuió de la 
pregunki crn sembla prou correcta, lli qual cosa vol dir que l’he 
cxposada bé i que ell I’ha enles correctnmcnt. 

Ida qiiestió, des clcl punt dc vista i m h  gcncrnl, ks cluc la valo- 
mi6 dels perills o dels perjudicis d’aqucsts t ipus clc linies 
cl’alia tcnsib, ks una qiicstió cmpírica, només es 1301 sabcr com 

es produeixen i ,  evidcntrncnt, no cs tracta d’anar experimen- 
tant amb éssers humans. I aqucst hs, desgraciadainent, un 
punt crucial. I com que és un punt crucial, que no té utia solu- 
cib directa, al que s’ha d’anar ks a qiiestions dc carkter addicio- 
nal, i Ics qiicstions de carhctcr acidicional s h  les rcfercncics 
internacionals d’organismcs especiat i lzats i ,  al mateix temps, 
la. vigencia, virtualilat, cfickia, cie la rcglamentacih iw 
cxisten t. 

Jo no dic yuc no hi hagi yierills; el que clic h, qiie d’acord 
amb lli normiitiva de 1’Organitziicib Mundial de Iu Salul lici cluc 
afcciu les ~)ersoiies, a partir de 20 quilovolts per me~re cl’intcr- 
ferimcia, lant sota la liniri corn en una cstacib reccptora, es con- 
sidera pei.illós, i Ics considcracions tccniyues de la rcglmcuta- 
ció ara vigent, snbrctol com a conscqiiencia CIC les derivacions 
del que suposii el Ph Fncrgktic Nacional, donen, wnl~ tota la 
prccisiii i cxactitud amb que  es podcn acceptat’ les considcraci-. 
ons lccniques rcspcctc a aixo ,  que, pel quc í“a ii pcrrnaiienciu 
sota de la linia, si aquestes línies Ienen 9 rnctrcs d’alqada c i m  a 
niini m, i un  passadís CIC 30 mctres - 15 i 1 5 ;I cada costat-, els 
perills, segons I’Organitzacib Mundial de la Salut i les scvcs rc- 
glarnentacions, no existeixen; n o  segons cl Conseller, segons 
I’Organització Mundir-11 CIC la Salut. 

A pnrtir cl’aquí, pel yuc  ki a Ics perso~~cs, o als pcrills respecte 
a les persones, aixii és el quc hi ha. Per als incanveriients de ca- 
rlicter estetic, t‘isic, geogriific, d’cstruclura ewni)micii, pel yiic 
h al Iraptl ,  I’cstudi ícl conjtintainent atnb el Dcpartatncnt cic 
Política Territorial i Obres Públiqucs si que introdueix la passi- 
bilitat que, en determinats casos, convindria alguna variacih 
del Imqai. No cn nqucsl cas, sinh genCricament. Es a dir ,  cluc 
no es vagi nccessiriamcnt a I’estructura lirical d’uqucsts tipiis 
de línies, sinó qtic puguin adcquar-se a deterrizinacles caractc- 
rísti y ues orogrifiques dels lcrrcnys que travessa. 

1, dcs d’aqucst punt dc vista, ei que s i  que l i  puc dir és que cn 
aquesls niommis en que l’autoritzacib dc Vandellbs 11-Rubí 
csth cnciira pendent de decisió definitiva, tant pcr l’autoritzacih 
com per la declaració d’utilitat piiblica, i que hi Ira prcsentades 
u na ser ie cl ’al4 eg aci ons , p r occd i n t - se a I ’ i n te rcan v i (I ’o pi 11 i o ns 
etitrc Ics parts af‘cctadcs, si rcalrneiit un nou t raGat, pel quc fa ii 
les implic;icions dc perills i perillositats lisiques, pot quedar mi- 
nimitzada, doncs, cs pot intcntar, evidentnient, un canvi de 
travat. Perb és  LI^ tema qcie depbn dcl rcsultat de les al-legaci- 
ons i, per lani, de les discussions entre les parts dect&s, les 
quals I’Admi nislracib sancionari i escrupol osumcnt apl icarh la 
seglanicntacib vigent. 

El Sr. PICESlD13NT : Prego :i 1’1-Ionorahie orador quc tingui 
en compte que el seu temps de replica tarnbkja Iirz eslai esgolat. 

EI Sr. CONSELLER I Y I N U ~ S T I U A  I I’NERGIA : Moltes 
grkics, senyor President, per la seva generositat, i a vostes licr 
la seva atcnció. 

El Sr. PRESIDENT : liem de passar m i  a la pregunta 
segona, que ks la que fa al Consell Executiu sobre el lieial 
Tlccrct-llci 2/198S, rlc 30 d’abril, 1’11-lustre Dipulal senyor 
Josep Muntal, al qual tinc el gust cle donar la paraula. 

El Sr. MUNTAL : Senyor Prcsidenl, senyores i senyors IX- 
putats, dcs de la scva publicació, del Reial Decret-llei 2/1985, 
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de 30 ci’abril, en el Butlletí Oficial de 1’Estat el dia 9 cle maig, 
s’han siicceii, arreu de ¡’Estat espanyol, declaracions de protes- 
l a  tant de les organitzacions de1 sector del comerq, COM de Ics 
ccntrals sindicals. 

Cap de Ics nostres organitzacions de consumidors s’ha decla- 
rat satisfccta amb la mcsurii esmentada en el lCeial Decret. 
Sembla que I’única i*eacció favorable ha estai de l’nssmiació 
que rcpresenta els interessos de les grans supcrficics, i és evi- 
dent, per tant, cluc la I l i  bertat absoluta d’horwis comercials es- 
lablerta en aquest ICeial Decret ha jirovucal I I I ~  repulsa, quasi 
gen c ral i t rad a. 

No c s  pas el meu propbsit analitzar uqui les raons quc van 
murre el Ministre Miguel Hoyer a incloure la llibertat d’horaris 
corncrcials entre les SWCS rncsurcs dc política econoinica, ni 
tampoc els arguments que ja s’han donat pels scus oposilors a 
tal mesura, Em limitar6 a assenyalar un f’et important. 

A Catalunyzi, entre els qui han protestat contra la instauracib 
de les llibertats d’horaris comercials, s’lia manifestat una certa 
i plena contianp que Ia Generalital comprendria els S ~ L I S  argu- 
ments, i faria Lis de la seva competkncia exclusiva en materia 
de corneq interior, tal com reflecteix l’article 12 del nostre Es- 
latul, en els seus apartats I i 5 .  

Pel que fa it la compctencia, s’ha enlks com ~n reconeixe- 
ment, en la mateixa part del mateix Decret, en que en el pa& 
graf número cinquk del lieial Decret-llei, diii, cntre ultres : 
<{ sin pcrjuicio de las cornpctcncias de liis Comunidades A u 6  
notnits en las tkrminos que csiablccen sus respectivos 1 3 n l u -  
tos de Autonomia. )) 

Atks el ternlis kranscorrcgut des dc la publicació del lEeial 
i3ecrct-llci i la xcvit actual vigencia, i encara q ~ i e  el Coriscller 
de Corner$, Consum i Turisme jii s’ha manifestat pÚb1ic;irnciil 
favorable a la rcglamcnLaci0, convindria quc cl Consell Execu- 
liu respongués la següent pregunta : ¿considera que, tal C Q ~ I  

se suposa, la Gciicrali tat dc Catalunya té plena cornpctcncia en 
la materia? I ,  SI és així, qu& pcnsa fer? 

Griici es, senyor Prcsidenl; grlicics, sciiyorcs i senyors 
Diputats. 

El Sr. PRESIDENT : L’flonorablc Conseller de Corner@ i 
’Turisme, senyor Sanuy, té la paraula per a contestar. 

(Francesc San uy) : Senyor Presidenl, senyores i senyors ni pu- 
tats, al f i l  de la pregunta cleE senyor Diputat, jo voldria intentar 
de rebaire un esquema maniqueisla que &i circulant en carn- 
panya davant I’opini6 pública, en el scntit de donar unl-i versió 
interessada dels fets. 

D’una banda, els partidaris dc la l l i  beriat ci’horaris comerci- 
als -la parada dliberlat H sempre té evocacions i sonoritats 
molí posili ves 1 Sw mes cuhim dFcolilJt; I j k r i s  foti tmn,  libiwb 
(kiuarci) -; naturaiment, per tant, eis bons sbn els parliciaris 
de la lliberiar ci’horaris, que shn els curopeus i la gent de la mo- 
dernitat i, en canvi, els regiamentisles i cls intervencionistes 
sbn els medievals, gremials i corporaiivistes. 

ilé, jo volclria rebatre aqucst esyucma que potser als grans 
magatzems els conv@ de presentar, perh, cl’europeu, res. A tot 
Europa, cls horaris comercials cstan reglamentats. L’iinic país 
que va decretar la llibertat absoluta -Su&cia-- ha hagut cle fer 
marxa enrere, per una raó molt senzilla : perque el resultat 
d’aixb ha estat una minva, una rcducció del 20°% en l’ocupació 
laboral del sector. 

EI Sr. c m s m m  DE coMmC, CONSUM 1 TURISME 

Bk. Un altrc conccpte 6s que tractar per igual, absolutamcnt 
igual, coses que són diferents -els forts i els fcbles, per 
exemple-, acabaria essent la suprema iniquitat, i, en aquest 
sentit i sense cap knim discrimintitori, em sembla que el que in- 
tentem en el moment actual ks de restablir un sistema quc fun- 
cionava satisfactbriamcnt per a tothom, i tenint en compte, so- 
bretot, una cosa : que nquella visió dcl corner$ familiar, atomi- 
zat, rninirunclista, que havia cle desaparkixer, és una de les 
parts de la ({Convention of Winstonn que la crisi econbrnica 
ha escombrat definitivament. Ja  ningii no diu que dcsapareixc- 
rB aquest corneq. A Catalunya, en aquests anys, el nombre l l i -  
ckncies comercials ha augmentat d’una manera espectacular, i 
algun dia haurem de reconeixer, en el sector comert;, el paper, 
el rol decisiu que ha lingut com a pal-lintiu, com a amortidor de 
I’atur a casa nostra. 

Naturalmciit, l’excessiva pmlireracih arriba a plantejar, ara, 
uns problemes difcrcnts, i aixo ens obligarh algun dia --algun 
dia vol dir d’aquí a sis mesos- ii prcscntar a aquest Parlament 
un projcctc de llei al’equipaments comerciats. 

Bé, per tol iiixb, ens va agíifar molt de sorpresa aqucst aspec- 
te ornamental del Reial Ilecret-llei 2/85, del 30 d’abril -i clic 
ornamental, per aixb que la paraula << lliberlal H ,  aparentment, 
f i  bonic-, perque, de fet, la nostra Consclleria estava disculint 
i havia arribat a un acord amb la Sccretaria d’Estat de CoinerC 
per fer una l lei gcneral de comerc; que cobris aqucsl terna per a 
tot I’I3tat,  i ,  naturalment, no en el sentit de les disposicions ac- 
tuals del ministre Tbyer. 

I%, il la vista ci’iiixo, per tant, kc de respondre UI scnyor [li- 
putat que, efectivarncnt, el Consell Executiu íarh ús de la seva 
competkncia cxclusiva i que avui, justament, cl Ple del Parla- 
ment d’miii ha iinpcdit quc el nostre Decrel d’horaris fos apro- 
val en la sessii, dei Consell que s’hauria celebrat, altrament, cl 
dia d’avui. 

Les línics d’aquest Decret seran les scgüents : iin mixim de 
seixanta hores d’abcrtura; que cls eslabliments no puguin 
restar oberts mes cnllk dc les vint-i-una hores, al vespre, i que 
els cliumcngcs i cls festius tinguin la consideració de dies iuhA- 
bils n tots els cfectcs. 

Amb aixb em sembla que donem satisfaccii, a I’opinió majo- 
rithria, a la irnrneiisa ma.j!ioria dels corncrciants de Catalunya, a 
!es centrals sindicals, quc també s’han manifcstat en aquesl 
sentit, i a les organitzacions de cansumiclors i d’usuaris. 

Naturalment, jo ara hauria de trobar una paraula, perque no 
em trobes en aquest dilema : uns, la llibertat, i ,  els altres, la re- 
glamentacib, la regulació. l, per tant, la paraula seri que el que 
implantarem seri l’horari ficxiblc, la flexibilit;it, que també té 
connotacions positives. I aixb vol dir que hi haurA iota una  
seric d’excepcions. Per exemplc, la venda de premsa, la venda 
de flors, la venda de carburants, s’lian de rcgir pcr un altre 
tipus d’horaris; per exemple, els establi rnents instal-lats cn cs- 
tacions maritimes, ferrovihies o acroports; per cxernple, les 
fariiiiicies, que ja tencn una reglamentació especifica, un siste- 
ma de torns i de guirdies, i, a més, cl Dcpurtament dc Comerq, 
Consum i Turisme podrh conccdir autoritzacions d’excepcio- 
n a h t  a iots els sol.licitanis, que podran ser comerciants indi- 
viduals o agrupacions c ~ e  sector, I $questes autoritzacions 
semprc es concediran atenent Ics peculiaritats del sector; so- 
bretot, els legítims interessos deis al tres participants cn el 
mercat, la localització dels establiments solkitants, el grau 
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d’equipament comercial de la mna, la densitat dc la població i 
els seus hibits dc consum, la jornada dc treball dels consumi- 
dors i --molt cspecialmcnt, ho v d l  remarcar- l’interks 
turístic. 

Pcr exemple, un municipi corn ara Platja d’Aro, té un 6l0!n 
dc Ics botigues estacionals, yuc nom& ohrcii durant sis mesos 
I’any, i, naturalment, cn campanya turística, la flexibilitat ho- 
rliriu Ira de tenir en compte aqucst poder de cornlm que té ho- 
riiris dc platja. 
Rb, aquestcs sol-licituds, si s h  indivicluals, Ics podri re- 

soldre directanicnt el Departament; si shn colkctives, seran 
otjeclc cle consti1 tu, dc In manera en que rcglc?mcntAriament 
s’estsblcixi, als ajijuntaments, les associacions dc consumidors i 
Ics orgmitziieians empresarials i sindicals més representat ives 
del rarn. 

Lii consulta no seri preceptiva quan es tracti de sul4cituds 
individuals, si no és que fan referkncia a supcrficies de mks de 
2.500 metres quiidrats. 

El Sr. 1’Rb;SJDENT : Prego 1’1-Ionornhle orador que tingui 
en compte que ei seli temps-ja ha estat esgotat. 

El Sr. CONS ELLEK 1) 13 COM LRC, CONSUM 1 TUIIISM E 
: B6, doncs, demanant excuses al senyor President, la respostri, 
dorm, al scnyor Diputat, és que hi ha cl compromís que aqucst 
Decret, amb les línies descrites, s’aprovi en la propera sessib 
del Consell Executiu, implantant a casa nostra la flexibilitat. 

Moltes gk ie s .  
r<i sr. I~IWSIDI INT : L’ll-lustre iliputai interrogant vol fer 

iis del dret de rbplica? 
El Sr. MUNI’AT, ( d ~  l i~scb rsíunll) : Ciricies, senyor !’resi- 

dent. Nom& per agrair li1 resposta del Chsellcr; i fer wincnt, 
lambk, que licnso quc totes les organitzacions qiic ha  curnen- 
lat, tant CIC CunsLimidors, de hotigucrs, sindicals i empresarials, 
doncs, agrairan questes  mesures de flexibili~mci6 i CIC inoder- 
nitzacib, i qrie no es pugui plantejar, darrcre aquest 13ecrel, el 
conflicte de compctbncies, i tatnbb que sigui enviat al Tri buna1 
Constitucional, com va ser enviat amb lii Llei de iReba ixes~ .  

Oricies, senyor l’rcsidcnt. 
El Sr. PRESIDENT : lY€Ionorablc Conseller vol tornar a 

intcrvcnir? ( L Y ~  Si: Conseiier CJP Comerc, C‘unsurn i TwismcL/u 
rdn senycrl u í y g i l j i d  Molies gdicies. 

kisscm ara, doncs, a la pregunta scgüent, yuc 6s la q ~ i e  for- 
mutn al Consell Executiu, sobre Ics obres dc condicionnmcnl 
de la carrctcni T-7 1 O, 1’1Ihlstre iliputal senyor Francesc 
Vernct, al clual tinc el gust de donar la Ixiraula, 

RI SI. VIJKNliT : Molt I-lanorablc scnyor Prcsiricnl, senyo- 
rics, Honorable Conscllcr, CII Iu coniarcii dcl Prioixl -- una de 
les ni@s empobridcs CIC Catalunya, de trencada i aspra 
urografili-, cl i r q a t  de la seva xarxa cIe carrciercs ks el 
mateix, quasi k, que els antics camins de ferradura cluc u n i m  
viles, pohlcs i masies. 

Dunint  dbcadcs aquestes estrcics oarrctcrcs ric grans pcn- 
clcnts i trencats rcvolts hwicn estat prricticarnent ;jbatidonaclcs 
i iiitrrmsilfitbles. hctuaimcnt, i grkies H I’atcnciO cluc reben del 
Departi-irncnt dc cluk vbs sou titular en el seu mimtcnirrrcni i 
conscrvxii), poclcn transitur-hi, ;I poca velocitat, cotxes i vehi- 

d e s  de poc tonatge. 
Conscient el Departament del problema de fons, projecta 

I’cixnmplamen t i la rectificació d’alguns trat;ais; entre ells, la 
carretera T-710, de Falsct ii la Vilella Baixa, passant per Gra- 
tallops. Bs important que íiiga diverses carreteres i camins vki- 
roals i escurp,  I’esmentat projecte, unti vegada rtxlitmt, la clis- 
tiincia que separa els pobles de l’interior de la comarca :i la pcri- 
fcrica carretera {(nacional H entre cornetes, 240, 111 seu pas cle 
Falset a IZeus, ciutat aquesta de tradicional atracció, on ubica el 
mercat d’aquclles conitirques, i cap CIC vcgucria, segons I’orde- 
naci6 territorial dels anys trenta. 

K1 Xkparlamcnt de Política Territorial i Obrcs PGbliques ad- 
j udicii I’esrnentat projecte n I’crnpresa Dragados y Consirimio- 
nes, S. A. h t k s  que les obres no han cstal iniciades malgrat el 
temps transcorrcgut, i tenint I’estat actual de la carretera una 
certa deficihncia, aquest IXputat us pregunta, 1 lonorahlc Con- 
seller, quina es la causa del retard, ¡ quin 6s el calendari d’exe- 
cució de les obres de condicionament de la carretera 
Tiirragona-7 1 O? 

GrAcies, senyor President; gricies, senyores i senyors 
Diputats. 

H I  Sr. PRESIDENT : Grkies. L’Honorable Consellcr, 
senyor Rigati, t& la paraula pcr contcstar. 

El Sr. CONSELLER Dl’ POLhICA ‘I‘EItK~‘~ORIAL, 1 
OBRES PÚHLIQUES : I lonorablc scnyor Prwidcnt, scnyorcs 
i scnyors Diputats, ilhistrc senyor Diputat Francesc Vernet, 
(l’acord amb la descripcib que vostk ha f’ct CI’aqucsta comarca, 
aquesta rioslra C O M ~ ~ C I L  cicl Priorat, i, en tot cas, prccisaiiient 
-com vostk niolt bd ha dit en la seva pregunta-, I’actuaciii 
dcl Dcpartamcnt h a  lingiit en compte i tt? present el fet CIC la 
ini porthncia d’acluest condicimmneiit d’aclucsta carrctera 
Tmagona-71 O, amb la seva intcrseccih amb lu de 
Tilrragona-702, coneguda {(de Falset il la Vilella Baixa 

Crec yuc vostc concix molt m6s bé cluc jo la seva comarca, i 
sap que aixo I ia de conduir i hii de recollir tot cl trinsit quc con- 
dueix, que, per tant, aixb, el que h r h  és ~ ~ i u d a r  des &un punt 
dc vista dcl quc significa sempre iinii inversi6 en  una cornuni- 
caci6 com aquesta, el dcsenclavamenl, indiscutihlcrncnt, fcm 
-i amb aixo tenim el cornii acord- quc servcixi per ii un 
niillor desenvol upament d’aqucsta comarca del Prioral. 

Quant, concretament, al que vast& em diu, la seva pregunta, 
tal corn diu, VII ser ~ r n a  obra que ha estat adjudicada pes 
concurs-suhhast;i; ayuestu obra, que s’havia ct’iniciur I’any 84, 
vostk sap que t’exercici dcl 84, el Govern dc la Cieneirditut 
-ho saben els senyors Diputats- va haver cl’nctu;ir amb pres- 
supost prorrogiit, i ,  per tant, no cs va poder fer c m  a I’anualitat 
cluc cstma prcvista en el 84; el lircssupost, ho sap voslk, es va 
aprovar ii la fi de l’any 84, i, cn tot cas, iiixb és el  quc ha procluil 
aquest enrlarrcrinwnl en cl cornenqiment de les obres. 

/ \n i  b6, sí que l i  vull dir II 1’II.lustrc senyor ilipulai que 
iqucst cndarrerimcnt no  provocar8 un altre endarreriment; 
vull dir que, en tot cas, el yuc hcm fet cnguany és acumular I’ii- 

nuditat clcl 84 al 8 5 ,  i el termini de les obres que esti prcvist en 
el 87, no  rtrrossegari nqucst cnclarrcrirncni d’un any, sin6 que 
el quc sí que l i  vull deixar hcn clar és quc, I’any 87, que hi 
havia la previsi6 de I’acahment cle les obres, per aquesta recu- 
pcri-icib d’anualitals, serh possiblc I’acaharnciit d’aqucsla obrx 8 

finals dci 87. Per tant, I’endarrcriment no afecta cl termini 
final de Ics obres perqub, ho repeteixo, hem acumulat l’muali- 
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La1 del 84 al 85 conservant el niateix lermini de les obres. 
Quant al comenprnent, és iin problema exclusivament de 

dies, i cluc, cn tot cas, signatja el replanteig de l’obra, I’obra s’i- 
niciari cl mes de juny d’enguany, i ,  tal corn li 120 he indicat, 
amb cl seu krmini d’ucabament tal corn estava previst : a 
iinals del 87. 

Moltes grhcies, scnyor I’rcsidcnt; moltcs grhcies, senyores i 
senyors Diputats. 

El Sr. PRES1 DENT : I,’í!dustre ISipuk-Et interrogant vol 
tornar a interven i r ? 

El Sr. VEKNii’I’ : Sí, senyor [’resident, grhcics, i des de l’es- 
có. Agrair Ea rcsposta dc 1’1-Tonorablc Conseller i esperar que 
sigui un  fci, ja, quc l’inici clc Ics obrcs tingui lloc el proper nies 

de j u ny. Grhcics. 
EI Sr. PRESIDENT : V I  Iononible Conseller no vol tornar a 

i ntcsveni r? (L’EI. SK Consder. U‘l. Polí ficu Tprritorial i Obrm Pú- 
bl¡tpies,/a un serlyal negutiu.) Bé, moli he, mol tes gracies. 

Bé, haig de comunicar B la Cambra que les ires preguntes 
que queclaven es posposen per a la sessii, plenaria vinent a con- 
seqüencia clc la peticib que els Consellers han formulat, d’a- 
cord amh el punt  sise dc I’articlc 128 del Iteglnment. Per tant, 
doncs, hem acabat la tasca per avui, i ,  donant les grhcies a tots 
els qui hi han coElaborat, aixeqwcm aquesta scssi6. 

S’aixeca la sessió. 
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