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Torn en mntm : 1. SE Escudk (CiU) (I. 2497). 
Votació ; rtibu &da per 23 vots ajirwr, 63 en contra i 5 ahstencions (D. 2497). 
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V Q h C i Ó  : reburjada puu 21  vot,^ nfuvor, 60 en contra i S abstencions (IX 2499). 

Torn a favor : I. Sr, Riera (S., juntament amb ¡’esmena /iúm. 28 (LI. 2499). 
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Torn en contra : J. SE i7srudé (CiU) (p.2499). 
Votaci6 de I’esmena nhm. 26 : rcbu!jada ppr 23 vots a. fuvoc 62 en conm i 4 abstencions (I. 25001. 
Votació de 1 ‘esmena num. 28 : rebu[jadu per 24 vots a favor, 62 en contru i 4 abstencions 6. 25001. 

Emena del G. Socialista (núm. 30, de modificació) 
Torn a favor 1. Sr. Cigarrán (SI 6.1, 251101. 
Tom en contra : I. Sr. Esaide (CiU) (p. 2SOOS. 
Votació : rebu(jaúaper 24 votsa.fbvor, 64 en contra i 10 abstencions 6. 250I). 

Vot particular úei G. Socialista (de modificació) 
Esmena del G. Socialista (núm. 32, de modi ficaci6 i d’aaddició) 
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Esmena del G Socialista (mim. 28, d’addicib i de supressió) 

L% Sr. Carnicer (S) n Smuncia la retirada 6.25Oll. 
EIM H. SE president intervéper anunciar eidecaiinent de l’esmena ntim. x a ibrticle I b. 2502). 

Votaci6 : aprovatpr 65 vots ajuvor, 28 en contra i S clbsfencions b. 2502). 
Explicació de vot : H SK Fulchi (P) 6.2502). 

Modificació de l’ardre del dia (Addició d’un nou punt.) 
f i ik f .  H. sr. President anuncia una modificacilj de hrdre del dia, la qual 6s acceptada per assentiment b. 2502). 

La sessib se s u s ~ n  a tres quarts de dues del migdia i vuit minuts i es‘reprkn a tres quarts de dws i tretze minuts, 
Elecció d’un Síndicde Comptes (Punt quart de I’ordre del dia.) 

Votació ; ks elegit eiSr. Xavier Vela Parés 6. 2.502). 
La sessió se wspkn a les dues del migdia i dotze minuts i es reprkn n les cinc de la tardu i deu minuts. 
Interpl4aciÓ al Consell Executiu sobre la participació de En Generalitat en l’elabracib i en l’execució de normes comunitaries 
europees (Punt cinqub de l’ordre del dia.) 

Tat delDictamen (article 1 i annex) 

Formulació : I. Sr. Esteve i Oriol b. 2503). 
Resposta : H SK Conseller de Governa& (0.2504). 
Wpl ica : I. Sr. Esteve i Oriol (PI 6, 2505). 
Con t rar& pl ica : H. Sr. Canseller de Guvemucib (p. 2506). 

hesentació : 1, SE Torres ( .RI  fil. 2506). 

Torn a favor : I. Sr. I. Sr. Yiws (PSUC) ba 2507). 
Posició dels Grups no esmenants : I. Sr. Veray (P) b. 2509), 3. Sr. Ayguadé (S) 6. 2509) ii. Sr. Graells (CiU) i$. 2510). 
Posici6 del Grup presentant : 1. SK 7brres (ER) @.2511). 
Votació de la Moció amb J’esmena n h .  1 incorporada : uprovadu per unanimitat (p. 2512). 

Mwih subsegiient a la interpeNaci6 al Consell Executiu sobre e1 Raspis de les Cambres Agraries (Punt sis& de ]’ordre del dia.) 

Esmenes áel G. p .  del PSUC (núm.  1 i 2, d’addició) 

Mocii, subsegüent a la interpel-laci6 al Consell ExecuEiu sobre cl Desenvolupament de la Llei de 1’Estat 9J19R5 i la Despnalit- 
zacib Parcial de I’Avortament (Punt set& de l’ordre dei dia,) 

Presentació : I. Sra. Barenys (s3 6.2512). 
Esmena dei G. p.  llei PSUC (núm. 1, d’addició) 

Torn a favor : H Sr. Esjmsa (PSUC) (u. 251 4). 
Posició dels Grups no esmenants : 1. SK Vilu i Comupwda (ER) 6. ZSIS), I .  SE &jo1 i FolcriZ (PI b. 2515) i I. Sr. Renau 
(CiU) 61. 2516). 
Posici6 del Grup presentant : I. Sra. &arenys (S) (p. 251 7). 
Votacib del punt primer de la Moció : reberQatper 21 vols a fiwr, 63 en contra i cup abstencib 6.2518). 
Votaci6 dels punts segon i tercer rebutjutspr 24 votsa favor, 60en contru icupubstrmcib (p. 2518). 

Mocii, subsegiierat a la interpeblació n I’H. Sr. Conseller de ’heliall sobre cl Foment i la Pronaoci6 del Cooperativisme (Punt 
vuit& de l’ordre del dia.) 

Presentació : 1. SE Riera (SI b. 2518). 
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Yrclljwtc dc Llei 
d’Habilitaci6 de CrMits en el Pressupost Vigent 

per un Import de 20.000 Milions de Pessetes, 
destinats a Operacions d’lnrcrsii, 

El Sr. PR ES1 DENT : Es repren la sessih. 
El terccr punt de I’ordre del dia, que es el que ara hem d’cn- 

fixar és ch debat i votació del Elictamen de la Comissió d’Eco- 
nomia, Finances i Pressupost sobre el Projectc de Llei d’Habili- 
liicib de Crcclits en el Pressupost Vigent per ur1 Import de 
20.000 Milions cle Pcssetes, destinats a Operaciotw d’Inversi6, 
i de Ics esrncncs i els vots particulars rcservats per a defensar 
en el Ple. 

Aquesta Presidkncia 16 el gust #informar cluc la Comissib 
d’konomia, Finances i Pcessupost ha acabat cls seus treballs i 
h:i emcs dictamen. Prego que, si algun metnbrc del Consell Ex- 
ecutili vol presentar la iniciativa de la Llei ... ‘Tinc cl gust de 
donar lil paraula ii 1’1-lonorable Consellcr senyor Cullell. 
~I’ausffJ 

El Sr. CONSELLER D’EUONOMIA I FINANCES (Josep 
M. Cullell) : Senyor President, senyores i senyors Diputats, el 
Prnjecie cle Llei que sc sotrnct H I’aprovitció d’aquesta Cambra 
habilita en el Pressupost prorrogat crcdits destinats a invcrsi6 i 
rcspon a iinB circumstiincies perfectament definides i que cs 
concreten en els scgiicnts fets : en primer lloc, la indetermina- 
ció del sistema de finanpment a kiplicar cl 1986. En efecte, 
tant 1’113statut d’htonamiii com la Llei Orginica de Finanqa- 
tneii t dc Ics Comunitats Autbnomes preveuen que a pitrtir cl’a- 
quest any s’apliqui uti mecanisme de financament quc superi 
el criteri dc cost efectiu dels serveis traspassats per I’Admf- 
nistració ccntral de I’Estrlt i que s’articuli en funció cl’unr-1 prlrti- 
cipnci6 en els ingressos generals de I’Estat. Aquesta participa- 
cib vindrii detcrmitiada en funció CIC pariirnetres referits i i l  pes 
cspccífic dc li1 nostra comunitat rcspecte a la resta de 1’Estat : 
població, esforq fiscal, aporlaci6 a les chrregues generals de 
I’Estut, aporlacib a ILI solidaritat cn proporcih invers;l a la renda 
i altres variablcs que es poden negociar. 

La Disposició iransitoria primerli dc la LOFCA és con- 

cloent : el sistema transitori de finanGarnent, basrit en la garan- 
tia dcE cost efectiu dels serveis traspassats 6s d’aplicacib, en 
qualsevol cas, fins que es compleixin sis anys des de I’entrada 
en vigor de I’Estatut d’Autonornia. ks, el 1986, i exactament 
des de 1’1 1 de gener de 1986, data en que es compleix el, termi- 
ni de vigcncia del sistema transitori cle linancament, quan 
hauria cl’haver entrat en funcionament un mecanisme dc de- 
tecminacií3 dels recursos de la nostra Administració radical- 
ment diferent de i’aplicat eis anys anteriors. 

Tanmateix, el Prqiecte de Llei de Pressupostos Generals de 
E s t a t  per al 1986 reitera el sistema transitori de finanpment, 
en contra cie la voluntat manifestada de manera unanime per la 
representació de la Generalitat en la Comissi6 Mixta de Valora- 
cions. ks més, com a conseqühcia de la decisió de totes les 
forces polit iques catalanes representades en l’esmentada Co- 
missib Mixta, no es va ratificar el percentatge de participació 
en els ingressos de 1’Bstat que, contra les previsions legals, per- 
petua el 1986 un esquema de finangament inadequat amb 
I’autonomia de gestió cn materies i serveis, sobre els quals 
som competents en els termes de I’Estatut d’htonomia, La 
norma que dóna I’autonomia en les decisions sobre les despe- 
ses phbliques cn mathies de cornpetencia de la Generalitat ha 
estat vulnerada. 

Al llarg dels dos Últims mesos de 1985 es varen reiterar les 
promeses, per part d’autoritats de I’AdministraciÓ central de 
I’Estat, de donar a conkixcr la proposta de model que obriria la 
negociació amb les comunitats amb dret a canviar de sistema 
de finanqament, en aplicació de les lleis organiques esmenta- 
des; fins i tot, arribaren a concretar data per a tal fet -com ks 
de tots conegut- : el dia 28 de desembre, dia dels Sants Inno- 
cents, el Govern socialista comunicava als mitjans de cornuni- 
caciÓ que havia aprovat un nou model que seria discutit a partir 
de tnitjan gener; estern a 5 de marc;, oficialment el Govern de 
la Generalitat no ha rebut cap paper on es concreti una alterna- 
tiva a I’oferta que, ara fa tretze mesos, el Govern catali va pre- 
sentar 21 triwés de la Comissi6 Mixta de Valoracions. 

Podria, bbviarnent, continuar per aquesta linia; no ho hré. 
L’Única cosa certa és que el dia d’avui la Llei dc Pressupostos 
Generals de I’Estal per al 1986 ha entrat en vigor sense modifi- 
car cl tractament atorgat a la Generalitat de Catalunya, tracta- 
ment que ens assegura el cost efectiu dels serveis transferits, 6s 
a dir, les seves previsions permetrien afrontar el pagament de 
les nhmincs del personal traspassat i les despeses de manteni- 
ment deis serveis traspassats, i res més. 

Davant les reiterades manifestacions i promeses del Govern 
socialista, de cara w presentar a finals d’any, principis de gener, 
un nou model, va prevaler cn cl Govern de la Generalitat la 
preocupacih, la convenikncia de no presentar a aquesta 
Cambra el Projcctc de Pressupost per al 1986. Aquesta actuació 
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ha de valorar-se, doncs, des de la perspectiva de finals de 1985, 
ja que tot apuntava en aquell moment c? suposar que el procis 
negociador podria culminar en els primers mesos del prcsen t 
any. No es va tractar, doncs, &una mesura -corn s’ha dit- de 
pressió, sinó d’una mesura de cautela. 

Assumeixo, senyores i senyors Diputats, les acusacions que 
es puguin fer d’angelisme respecte a aquesta posició. Per aixb, 
el Pressupost del 85 ha estat objecte de prbrroga a I’empara del 
que, al respecte, disposa l’article 21.2 de la LOFCA, i d’acord 
amb l’rlrticle 33 cle la Llei de Finances Públiques de Catalunya. 

Tanmateix, la si tuacib de prbrroga pressupostaria comporta 
dues limitacions : la primera es refereix a la capacitat de la des- 
pesa autoritzada, ja que es limita, bbviament, a la yuc va sec 
per al 1985 i en funció de la seva recurrimcia temporal; la 
segona limitaci6 té caricter financer, ja que les limitacions del 
sistema que en aquests moments sc’nx aplica per determinar 
els recursos pressupostaris obliga a recbrrer al productc de I’cn- 
deutament, per tal de finanGar inversions. 

En concret, el Fons de Compensació Interterritorial per al 
1986 destinat a Catatunya és inferior al del. 1985 en 2.540 mili- 
ons de pessetes. hixi, davant dels 14.739 milions de pessetes 
dei 1985, se’ns en reconeixen 12.199, el 1986, yuc en pessctes 
per habitant vol dir que passem de 2.475 pessetes l’any 1985, a 
2.048 pessetes l’any 1986, mentre continuen ocupant un dels 
darrers llocs entre totes les comunitats autbnornes, pel que fa 
referencia als recursos destinats a la inversib. 

La insuficikncia’ d’aquesta font de fmanprnent, única, 
hnicd, destinada a la inversió nova dels serveis traspassats per 
I’hdministració centra1 es evident i assoleix la consideració de 
greuge si cs te en compte que la reduccib posada de manifest es 
produeix en el moment d’assumpció de noves compctkncies, 
per exemple, en materia d’ensenyament universitari. 

Les circumsthncies exposades han obligat al Consell Execu- 
tiu de la Generalitat a promoure el present Projecte de Llei, 
remes a aquesta Cambra en els primers dies de l’exercici pres- 
supostari. Amb ell es pretén palliar les distorsions que pro- 
dueix la situació de prorroga i ,  en especial, les seglients qüesti- 
ons : primera, evitar la ruptura entre la inversió, el nivell d’in- 
versió de 1985 i el finanpment possible en la situació cle prbr- 
roga del 1986; el Projecte de Llei assegura la continui’tat dels 
projectes plurianuals curnenqats en exercicis anteriors i que ne- 
cessiten ser continuats o acabats el 1986. En segon lloc, nssegu- 
ra un ritme d’execucih de les inversions previstes en l’exercici 
pressupostari adequat a la vida d’aqucst. Addicionalment, la 
necessitat d’atorgar operativitat, des dels primers rnorncnts de 
l’exercici de I’Institut Catali de Finances com a organisme es- 
pecialitmt de crkdit públic de la Generalitat, justifica Ia inclusió 
en el Projecte de Llei del límit d’operacions que, provisional- 
ment, podria desenvolupar amb chrrec a la dotació inicial rem- 
neguda en la seva llei de creació. 

Aquest Projecte de Llei habilita crkdit per un import de 
20.000 milions de pessetes destinats a situacions inversores. 
La distribució de les diferents actuacjons revelen clarament 
l’ordre de preferhncies seguit i el números quc s’exposen a con- 
tinuació són una prova d’aixo : un 35,3% del total del credit 
habilitat, és a dir, 7.068 milions de pessetes, per+ construcci- 
ons escolars; un 24,7%, és a dir, uns 4.93 8 milions de pessetes, 
per a obres públiques, carreteres, habitatges, transport; un 
14,1% es dedica, podriem dir, al desenvolupament, a l’irnpuls 

dels departaments econbmics, com Agricultura, Comerc; i In- 
dústria; un 7,9%, 1,575 milions de pessctes, s6n inversions de 
caractcr local; un 7,3’/o 6s una aplicació concreta pcr a un pro- 
grams d’aprenenlatge, mentre que el 10,7”/o restant cs dedica 
al que cn podríem dir programes de benestar cntre sanitat, cul- 
tura, esports, etcktera. 

De I’ankiisi de les actuacions previstes destaquen tres grans 
conclusions : primera, globalment el 58,6% de les inversions 
que avui s’aaproven amb I’hrlbilitació d’aqucsts crediis es desti- 
nen a la produccib de béns públics de carricter social; aixb 
suposa un import 811.728 milions de pessetes. En segon lloc, 
els perceptors de subvencions, per a I’execuciÓ d’inversions 
més significatives, son les corporacions locals que obtenen el 
10% de les transferencies de capital contemplades en el Projec- 
te de Llei, I ,  en tercer lloc, voldria subratllar que, des d’um 
perspectiva territorial, el 61,8% de les inversions reals I L  execu- 
tar directament per !’Administració de la Gencralitat, amb ubi- 
cacib específica, se situen al &melones i a les comarques del 
seu entorn, fet que aprova I’adequació de les actuacions a l’as- 
sentament poblacional i, en conscqiibncia, i\ la voluntat de 
contrarestar les variables negat ives que incidci xcn proporcio- 
nalment en aquest. 

Per totes aquestes raons, senyores i senyors Diputats, 6s per 
aixb que demano el seu vot afirmatiu al Projecte de Llei que 
avui el Consell Executiu sotmet a la seva consideracib. 

Mol tes grhcies, senyor Presidcnt; moltes grhcies, senyores i 
senyors Diputats. 

EI Sr. PRESIDENT : GrBcics, senyor Conseller. Algun 
Ilhstre membre de la Cambra ha estat encarregat de la prcsen- 
taci6 del Dictamen? (Puusu.) Bé, essent que no, anem a 
passar, doncs, al debat. 

Comenc;nrem per les esmenes a la totalitat, que s6n tres. La 
primera esmena a la totalitat és presentada pel Grup paríamen- 
tari Popular. Pcs defensar I’esmena, tinc el gust de donar la pa- 
raula a I’Honorable Diputat senyor Folchi. 

El Sr. FOLCHI : Molt Honorable President, senyores i se- 
nyors Diputats, I’esmena de retorn del Projecte al Govern, pre- 
sentiida pel Grup parlamentari Popular, s’emmarca en el judici 
global que nosaltres fem de la política prcssuposthria del Con- 
sell Executiu. 

Voldria comenqar aquesta explicació rcfe‘erh t-me a una si- 
tuació de fa dos anys, la del Pressupost del 1984. Lany 1984 el 
Parlarnen1 de Catalunya no va aprovar un pressupost fins al 
desembre, practicament acabat I’any, precisament perquk esta- 
vcm esperant coneixer el percentatge de participació sobre els 
ingressos no cedits cie I’Estat; varn estar esperant tant de temps 
que, de fet, el mes cle desembre, quan van? conkixer i aprovar 
el Pressupost encara no estava publicat en et ROE; per tant, cle 
fet, encara no s’havien donat els CRSOS, els suposits previstos 
pcr la Llei de prbrroga. 

Ara, I’any 1986, no presentem el Pressupost perque estem 
esperant la presentació d’un nou sistema de finangament. De 
fet, i entenem les raons que el Conseller ens ha exposat en la 
seva explicaci6, aixb configura una nova figura parlamentaria 
pressupostaria, que és la figura de la <<prorroga a I’esperar} i ,  
naturalmcnt, com a conseqiiencia d’aixb, ens passem la vida 
esperant. Tant ens passem la vida esperant que, dels 72 mesos 
de vida pressupostaria de I’Administracid, de la Generalititt de 
Catalunya, 42, més de la meitat, 42 han eslat mesos d’excepci- 
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onalitat pressupostiiria i 30, des d d  punt de vista temporal, 
mesos de normalitut. M, aixb ja demostra que la prhctica de 
prorrogar el Pressupost per esperar veure yuk passa -al marge 
cle si mereix o no la consideracib d’(<angelismen, que ja cn 
p i i d m m - ,  com a mínim, el que demostra és una certa voca- 
cici pcr I’cxccpcionalitat pressupostiria. Pero és que aquesta ex- 
cepciorialitat 110 es tradueix, 110 passa nomcs en cl terreny del 
temps; és tarnbk una certa cxcepcionalitat cn el tcrreny del 
nivcll de compliment, tant quantitatiu -nivell de la despcsa- 
corn qualitatiu --destinacib de la dcspcsa$ desviament respecte 
a la previsió i realitmcih. Quant a I’aspecte quantitatiu, i si 
prenem corn a any de referhicia el 1982, veurem yuc  hi ha 
i’ortes desviiicions respecte al nivell de previsions i de realitza- 
cions pressuposthies, i que aquest desviament es produeix de 
manera molt més significativa en el terreny de la inversib que 
cle la cicspesa corrcnt. Les dades que jo tinc d’aquell any serien 
que d nivell de compliment, quant a despcscs de capital, va 
ésser d’un 57?4 i ,  quant a la despesa corrent, del 93,3%. 

L’any 1983, sobrc unes previsions inicials cfe 52.000 milions 
de pessetes, Capitols 6 i 7, es transformen al final en 28.000 
milions de pessetes d’obligacions reconegudes. En canvi, les 
obligacions per despesa corrent s’acompleixen arn b 34”h d’ex- 
cés, d’esct’eix. De manera que també aquest any continua la 
limica de greu dcsviament en l’cxccuci6 pressupostiria pel que 
fa a la invcrsi6, i RO --o en tot cas desviament a I’alta- pel que 
fa it la despesa corren t. 

Opinar sobre I’any 19 84 es prhcticarnent impossible, perqui: 
l’any 1 984 la situacili d’excepcionalitat pressupostiria va ser 
total. fis més, si hem cie contim- -que confiem- en la úocu- 
mentacii, provisional de liquidació del Pressupost, veuriem 
com la previsió inicial CIC 33.000 milions de pcssetes, passa a 
un  crkdit final dcfinitiii dc 5 I .O00 i a unes obligacions recone- 
gudes de 43.000. Per tant, res a dir sobre aix6. Res a dir si no 
fos perque iimb posterioritat la Conselleria, el Departament 
d’Economia i Financcs, ha enviat unit al ira documentació pos- 
terior demannn t, ai xb sí, excuses per les tnancances i i rnperfec- 
cions, de Iit qual jii no es pot donar cap judici cert respecte a I’c- 
xccuciÓ pressuposthria de3 1984, perque hi ha, si no contradic- 
cions, si un cletcrminat nivell dc confusib en relació amb el 
quc es deia R I  full dc liquidacib provisional. I Iaurcm d’csperar, 
per tant, el Dictamcn de la Sindicatura de Comptes per con- 
cixer quin ha estat el nivell ci’execuci0 prcssupostiiria de l’any 
1984. 

155, I’any 1985 -podem recordar-ho, i fa molt poc que va 
paswtr, i vil piissar pcr aqucsta mateixa Cambra- es va produir 
u11 fort desviament en el nivcll d’execució prcssupostriria. lligat 
ii la ciiiicii situacii) Einancesa d c ~  Departament cic Sanitat. És un 
fcE recent i sobre cl qual, per tant, no cal estendre’s. PcrB és 
quc al rnargc d’aquest aslicctc quantitatiu, insisteixo que hi ha 
lambi: canvis qualitatius importants. Canvis qualitatius de 
pctitu impnrthncia per la viu de les modificacions de destinaci- 
ons dc partides, reflectits en principi al 13OGC; canvis de 
major irnportincla --Carn aquesta a yul: faig referencia per fi- 
nanqíir I’lCS--; canvis, fins i tot, sorprenents, perque en l’cstat 
d’execució de I’any 1984 -el del 85 no el coneixem- resulta 
que de les inversions, dcIs projectes previstos dintre del Fons 
de Compensació interterritorial, e1 nivell de modificació és del 
Wh, i sembla que les inversions previstes itl Fons de Compen- 
síicid, Interterritorial haurien de ser més fixes, més clares i més 

difici lmen t mutables. 
Una tercera constatació, al marge d’aquesta exccpcionalitat 

temporal i exccpcionalitat quantitativa i qualitativa seria que 
nosaltres creiem detectar una certa preocupacib dcl Consell 
Executiu per fugir, per minorar el control parlamentari en  ma- 
teria pressupostiria. 

A banda de la reforma proposada E acceptada per aquesta 
Cambra de l’article 11 1 ,  apartat primer, del Reglament, hi ha 
un altre fet que per a nosaltres és preocupant, i 6s que tenim la 
impressi6 que algunes dc les transferencies de credits, de les 
modificacions de partides pressupostaries, no es publiquen al 
DOGC, no es publiquen al DOGC. Per tant, haurem d’esperar 
un any, o més d’un any per tal de coneixer exiictament com es 
gasten els dinersde la Generalitat. 

Per altra banda, nosaltres -insisteixo- acceptem una bona 
part de les explicacions donades pel senyor Conseller en pre- 
sentar ei Projecte; sabem que existia el compromís, per part 
del Ciavern central, de presentar un nou sistema de finanqa- 
ment, que podia acceptar-se la prudkncia i quc precisament per 
imperatiu d’aquesta consideracib de prudkncia. podia optar-se 
per la via d’esperar a veure que passava. La impressió que jo 
tinc és que aixo sí que és <(angelisme )r, perque altres vegades 
hem tingut ja compromisos a data fixa i no s’han complert, i 
per tant, l’expectativa de cornpli bili tat d’aquest compromis 
tampoc era excessiva. (<Angelisme H vol dir crcurc que es viu 
en un món cl’hgels qum es viu en un món d’homes, d’homes 
amb les seves passions. Els homes tenim passions, els socialis- 
tes -el Govcrn Socialista- també. Una sembla que no, es la 
passió per complir els seus compromisos en el temps, o alme- 
nys quan la té Ia té de forma que nosaltres podem interpretar 
corn <<desviada>>, al fil d’una determinada situacib que vivim 
ara. (Remor de veus.) EI fet és que la passió, la dkria, per presen- 
tar aquest Projecte de nou model de finanqament definitiu 1’1 
de gener de 1986, discutir-lo diirant el mes de gener i posar-lo 
en vigor el primer trimestre de l’any 86, no sembla que la 
ting u in, 

8 d ,  nosaltres pensem, d’altra banda, que existia una altra al- 
ternativa. Alternativa que permetia d’assolir els objectius ex- 
posats pel senyor Conseller, perb que ho permetia amb un sis- 
terna que, des del punt de vista parlamentari, era molt més co- 
rrecte. EI sistema era preparar i presentar -presentar llavors- 
un projecte complet de pressupost; fer-ho en la forma que nos- 
altres pensem quc hauria de fer-se, amb una previsió no superi- 
or ai 7,2O/n pel que fa a despeses de personal, no superior a1 6% 
pel que fa el Capítol 2 i no superior al 6,5% pel que fid al Capítol 
4; recollir els projectes d’invcrsió -que vosti: diu i que 110s- 
altres acceptem- i que s’han de portar a terme, recollir-los; i 
veure si els recursos consignats en els Pressupostos de i’Estat 
més els nostres, més els que sbn de la mateixa Generalitat de 
Catalunya, basten O no basten per cobrir aquesta despesa ne- 
cessiria. Si no basten tenim un sistema per donar compliment 
n la previsid, de I’articlc 27, apartat segon, i presentar un pressu- 
post cquilibrat, que es precisament consignar una partida; 
majors ingressos derivats de nou sistema dc finanGament. 
Fent-ho a¡xÍ vostks obtenen el recolzament --alrncnys majori- 
tari i, probablement uninime, per quk no, unitnime- d’aquest 
Parhment, en la seva negociacih amb el Govern central respec- 
te al nou sistema de financament. No fent-ho així vostes nego- 
cien sols, renuncien al recolzament dei Parlament i, a més a 
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més, provoquen una certa perplexitat a uns Diputats, que es 
veuen obligats avui a pronunciar-se respecte a un determinat 
projecte d’endeutament per a inversions, quan hem vist que 
no es coneix el volum global ni I’orientacid, global de Irl despesa 
de la Generalitat, quan hem vist que, tant des del punt de vista 
quantitatiu COM qualitatiu, la fiabilitat dels seus documents 
pressupostaris, fins avui, no és massa. Per tant, nosaltres 
pensem que així, en aquest context, demanant al Parlament 
que es pronuncii imicament sobre aquesta iiutorització per 
emetre 20.000 milions de deute públic, sense conkixer I’orien- 
tació global de la despesa de la Generalitat, nosaltres no podem 
donar suport a la proposta. 

Pensem també que el nivell d’endeutament de la Generalitat 
és preocupant : 152.000 milions de pessetes reconeguts a IN 
sessió d’ll de desembre en aquesta mateixa Cambra, mks 
20.000 sobre el que se’ns demana arc? i que, malgrat la nostra 
opinió, probablement es votarh, o imagino que es pot votar fa- 
vorablement, d6na una situació d’endeutamen t preocupant. 

Resumint, nosaltres pensem que el Govern de la Generalitat 
de Catalunya viu, tb vocació de viure en estal d’excepcionalitat 
pressuposthria permanent. NosaItres pensem que si el Govern 
volia palesar la insuficikncia de les consignacions previstes al 
Pressupost General de I’Estat per al finanprnent autonbmic, 
hi havia un sistema molt més efectiu i políticament mes rendi- 
ble per fer-ho, que és presentar un projecte de pressupost que 
recollís aquesta dada i demanar el suport del Parlament respec- 
te a aquesta qiiestib. 

Pensem també. que, sense conkixer les previsions globals 
d’ingressos i despeses, no es pot demanar, no es pot donar 
l’autoritzaci6 per a l’emissió de 20.000 milions de nou deute 
públic, i pensem, fins i tot, que encara que es pogués donar en 
funcili, dels projectes per als guals es demana finanGament 
--que no tenim inconvenient a rcconkixer que són 
necessaris-, encara que fos aixi, sense coneixer també en el 
marc del document pressupostari globalment con ternplat, les 
previsions que fa ta Generalitat per atendre la ckrrega de i’en- 
deutament, no cs pot donar aquesta autorització. 

Es dóna, a més a més, la circurnstAncia -hi faig refercncia 
per acabar amb la ~ C V R  intervenció- que el mateix President 
de la Generalitat ha dit als mitjans de comunicació fa uns dies 
que la seva intenció és presentar ara, C Q ~  abans millor, el Pro- 
jecte de Pressupost, en el qual s’haurh d’integrar aqucsta auto- 
rització que aprovarem ara. 

Bé, si és cert que ei document pressupostari és preparat, si és 
cert que es presentari a debat en aquest Parlament propera- 
ment, penso, amb sinceritat, que la retirada d’aquest Projecte 
de Llei i esperar que es presentin aquests projcctes d’inversi6 i 
el seu finanpment en el marc del document global pressupos- 
tari no descabellaria. la inversió, no alteraria I’operativa econo- 
mica, financera i inversora de la Generalitat de Catalunya. I, 
per tant, 6s precisament per tot aixo que nosaltres demanem el 
vot favorable a la nostra esmena de retorn del Prqjecte al 
Gove r n. 

Gracies. 
EE Sr. PRESIDENT : Per a un torn en contra? (Pausa.) 

Voldria preguntar a 1’11-lustre Diputat senyor Escudi? si desitja 
fer la contestaci6 a totes les esmenes a ía totalitat. 

Si, grhcies, senyor President, donat el 
tipus d’argumentació jo crec que es votaran tetes tres. 

El Sr. ESCUDÉ 

El Sr. PRESIDENT : D’acord, d’acord ... Molt bé, 
co rrec t arnen t. 

Aleshores voldria dir i\ I’IHustre Diputat reprcscntant del 
Partit Socialista Unificat de Catalunya, si vol intervenir per de- 
fensar la seva esmena st ia totalitat. L‘lilustre Diputat senyor 
Maties Vives te la paraula. 

El Sr, VlVES : Sí, senyor President. Efectivament el Grup 
parlamentari del PSUC va presentar una esmena de retorn del 
Projecte ai Govern, i anunciem també que votarem en contra 
de la Llei que se’ns sotmet il debat en el moment de la seva 
votació. 

Per qub fem aixb? Fonamentalment per quatre argumenls 
que estan continguts en I’exposicib de motius de la nostra 
esmena de retorn. 

Primer argument : l’anuiici de prorroga prcssupostiria dcl 
85 per al 86 es f‘ri en un moment no oportú, es fa tard i es fa mal- 
ament, La posició del Grup parlamentari del PSUC el tnes de 
setembre de I’any 1985 era que calia anunciar Ilavocs, en el 
mes de setcrnbrc, la prbrroga del Pressupost del 85 pcr al 86 
fins que no csiigués plenament resolta la definici6 dcl nou 
marc del finaqament autonbmic. Feiem aquest plantejament 
utilitzant I’anunci de prorroga corn un instrument de pressió, 
si es vol, com l’expressib de la voluntat de no cedir, a la no- 
voluntat, a la manca de voluntat del Govern ccntral per definir 
aquest nou marc de finanGilment, en definitiva ho fhiern com 
un mecanisme de fermesa en la insisthcia de la negociació del 
nou marc del finanpment autonornic. I ho dkicm a la Comissib 
&Economia, Finances i Pressupost d’aquest Parlament, amb 
data 20 de setembre, quan tclegrXmrnent cxplichvern : (< Per 
tant, nosaltres pensem que el que caldria fóra, fonamental- 
ment, dues coses ; la primera, ser capaqos de traduir un pacte 
institucional fet en el Parlament de Catalunya, que posés d’a- 
cord el conjunt de forces polítiques que hi s6n representades 
quant als plantejaments que s’han de fer des de Catalunya i des 
d’un punt de vista institucional davant el Govern central. 1, en 
segon iloc, bbviarnent H, i ho diem a la pregunta, {{evitant uti- 
litzar vies partidistes per i i  aquesta confrontaeib, pcrque aixh, 
evidentment, pot posar en perill la mateixa unanimitat dc la 
Comissió de valoracions i ,  en segon lloc ... )) 1 seguiem; i se- 
guíem; i a partir d’aquí preguntivern al Conseller d’Ecmomia 
i Finances si s’estava estudiant la possibilitat de prorrogar el 
Pressupost per a l’any 2986. EI senyor Consellcr ens contesta 
que es contempla corn a possibilitat no desitjable. Per tant, 
aquesta possibilitat no desitjable s’ha fet realitat avui, i estem 
vivint amb un pressupost prorrogat. Perb al mateix temps 
-corn recordava ara bé I’Honorable Diputat senyor Folchi-- 
ara ens anuncien que ens portaran el pressupost; en definitiva, 
la prorroga presstlpostiria no ha servit, ni com a instrument de 
pressió, ni com a instrument de fermesa, ni com a arma en la 
negociacib, ni corn a mesura tkcnica, bbviament no desitjada a 
l’interior dc Catalunya. I ens trobem amb la contradicció, per 
tant, que CE que podia ser el setembre de 1985, un instrument 
important en la negociació amb Madrid, es converteix ara en 
un element de ridicut per al ConseU Executiu davant aquest 
Parlament i també, per que no, davant del Govern de 1’Estat. 

Segon argument per rebutjar aquest Prqiecte de Llei : la 
mala negociació --a cavall del primer- que vastes estan fent 
del tema del financament. Mala negociació, i no vull entrar en 
els continguts, que s h  secrets, o com a mínim opacs, o segura- 



ment incxislents --que 6s el pitjor de les possihlcs hipotesis en 
rclacib amb aquest tcma. Mala negociació en la mesura que 
vostes no estan traduint, avui, a nivell cle discussió del terna 
del finanCarnent, la unanimitat de la Comissi6 Mixta cle Valo- 
racions; rntintencn aquesta unanimitat a la Cornissib Mixta, 
mantenen aqucst sentiment d’unitat, pcrb s’csforcen a negoci- 
ar vostes sols. I nosaltrcs els recordiveni en el debat de política 
general, 9 d’octubre, parlant cl’aquest terna, en el qual la 
unital, la fermcsa, la capticitat CIC ncgociacih transparent i el 
papa- del Prirlirmcnt Clan de contribuir a trobar una sortida que 
reforci en íqqucsta qiiestib la validcsa de 1Tstatut i del Titol 
vuite de la Conslituci6. I seguiem argumentant que era neces- 
sari que cn la negociacih amb el Govern central --ho deia cl Se- 
cretari General del I’SUC cn cl debat de rtiplica a I’J-lonorablc 
President senyor Jordi Pu-jol- calia fer-10, 110 només des del 
Consell Executiu, sinb it parlir de la unanimilat i dc la participa- 
cio cn la negociacib dels cinc mhxims responsables de les 
forccs de l’arc parlamcntari catalh. hixb vostks tio ho estan 
fent. Angclisme (1 no, es vlzn creure el del desembre del 85; es 
van creiire GI del 31 de gener del 86; s’han cregut el del 28 de 
fcbrer del 86; ara es creuen el del I3 de mart; dc I’any 1986. Jo 
em pregunto que, segons quin sigui el rcsultat del dia 12, com i 
quan es negociari, i de quina rnunem el nou marc del finanGa- 
ment auionhmic. 

i<s cvicietii que ei Consell Executiu se situa, en aquest temii, 
en tina posici6 de poca fermesa, en una posicih de cessió, en 
clefinitiw, cie sesponsabilitnls, d’angelisme -si se’n vol dir 
així, si ho prefereix l’i-Ionorable Conseller- davani el Govern 
central, se situa ;i la defensiva, 1 un sospita -sense volcr fer 
cap judici d’intcncions- que evidentnient amb unes cleccions 
gencmls, ii molt curt tcrrnini, i iimb el compromís de Convcr- 
gbncia i Uni6 amb cletermitrades forces a nivell d’Estal, aquest 
6s un argrrmctit que cls obliga a mantenir avui i~questi-l posició. 

Un cop mes, .jo valdria situar darnun~ la taula del Parlament 
el fct que qucst  lligani cornenp R desnaturalitzar la fermesa 
cn la clet’ensa dc les prhpies conviccions, per par1 del Consell 
I xccu t i  ti de la Gcneralitnt clc Catalunya. 

Tcrccr argun-~cn~ per volar contra aquest Projecte de Llei. 
Se’ns presenla una proposta d’endcutiirnent cicslligada, total- 
ment i absoiutarneiit, dcl marc prcssupostari, i així entenem 
nosalires qiie no es construeix amb serietat UII pais. El pressu- 
post és -i en iiqiiesta Carnbni s’ha di t  manta vcgaia- un 
resum de prioritats, la delinicib d’una polilica, i aquesta Llei 
110 ks  itixb, aquest;i Lici és, en tot cas, unii repartidora scnse pri- 
oritats, un tapar forals, un correm a pagar cletcrminacies f’actu- 
res sense saber SI s6n aquestes les que s’han de pagar realment, 
unes mans lliurcs per repartir uns determinats diners, i més 
qirati estem en periode -corn deia abans- absolLitatnent prc- 
electord. Íis colelocar aquesta Ciimbni, crec jo, en la pitjor de 
Ics posicions per’ controlar I’cxecutiu i en la pitjor posició pcr 
impulsar-nc la polilicu. 

Per [ant, en la inesiira en qire aquesi endeutament, aquestes 
invcrsions, aqucst capítol 7 ve cieslligat del marc pressupostari, 
nosaltres nt) c l  podem ncceptai: 

I, quart argument per retornar aquest Projecte al Govern en 
ILI inescirii e.n qui: aquesta llei, si I ’ ap rwm,  condiciona el Pres- 
supost per l’any 1986. Et discutirem sensc fixar-se el nou marc 
dc fitiatiFimetit, amb un 10% inamovible. Quan arribi el Pres- 
supost dc la Gencraiitat tindrem, si Ics xifres que el senyor Pre- 

sident ha donat a la premsa s6n ccrtes, un i O %  d’inamovibili- 
tat, situat en cl capítol 6 i capitol 7. Quk discutirem? El capítol 
1 ,  2 i 4T Discutirem el 6 i el 7 en aquelles parts no afectades? 
Aixb són comptes, cies del nostre punt de vista, d’ilbsoluta bo- 
tigueta, de sumar i restar amb els dits, en definitiva, no són eis 
comptes d’una nació, una nació que, a més a més, vol; ser auto- 
governada, una nació amb pcrspectiva cic futur. ks una mala 
manem de fer les coses. 

I observin, el Consell Executiu i el Grup majoritari d’aquesh 
Cambra, que el Grup parlamentari del PSUC no vol parlar de 
nivells d’endeutamcnt. Com podem parlar d’aixo si el que esth 
en dchat és avui aquestes sumes de botigueta i no un pressu- 
post global per a l’autonomia de Catalunya‘! Corn podem nos- 
al tres destriar pcrcentatges so hre ingressos i despeses sense un 
pressupost que se sotmeti a la nostra consideració? 

No val la pena litmpoc parlar de la destinacil, concret de la 
clespesa en aquesta esmena a la totalital; hi ha partides que en 
el seu dia es van tranferir a I’ICS i a I’TCASS, perque no se n’ha- 
via fet cap Ús en el mes de novembre, que aril tornen a ~ p n -  
rkixer i que tampoc es gastaran, perquh no hi ha projectes al 
darrere cl’aixo, i la Llei se’ns planteja corn una cosa urgent, que 
cal atendre, que cal resoldre. 

Hi  ha partides ... quan se’ns diu : ({Aquestes són inversions 
que hem de fer en el camp de la tecnologia, en el camp dels sec- 
tors punta de la nostra economia ... )), Bé : estalvi enesgetic, 
dos milions; elcctrificaci6 rural, tres milions; energies renova- 
bles, dos inilions i mig; biotecnologia, cinc milions i mig; tec- 
nologies de la informació, un milió, ... 6s aixo un pressupost 
cl’inversions d’urghncia en matbries punta, en maleries, en de- 
finitiva, de futur? ks un pressupost, una habilitacib de credits, 
més ben dit, que se’ns prcsenta sense la neccsshria cancertacih 
social, pel que fa referkncia als temes d’inversib, específica- 
ment adaptats a ia lluita contra I’atur -i sap molt bé l’l-lonora- 
ble Conseller que la vigília cle Nadal feia promesa d’aqucsta 
concertació social al Sccrclari General d’un dels sindicats més 
reprcsentati us de Catalunya. 

i, es clar, arc? ens trobem amb Fa sorpresa que cl Consell Exe- 
cutiu surt als mitjans de comunicació a explicar quk faran al tre- 
ball cn prktiques, qu8 faran en aquesta fase d’aprenentatge, 
quant hi destinaran, quins projectes tenen, quins convenis j a  
han signat, i ho expliquen als mitjans de cornunicaci6 quan la 
Cambra encara no ha aprovat aquesta partida, amb 1,111 menys- 
preu rotund pel que és la feina del Parlament de Catalunya, ob- 
viament confiant que la seva majoria absoluta els permctrii 
tirar enclavant el Projecte; pcrb ks, si mix no, una desconside- 
ració ciip al Parlament que vostks vagin als mitjans de cornuni- 
caci6 a explicar quins projcctes faran, continguts en aquest Pro- 
jecte de Llei, sense que abans la Cambra I’hagi discutit i apro- 
vat, donant xifres i donant mecanismes i donant convenis que 
vostks ja han signat sense el pressupost aprova t. 

En definitiva, és un pressupost que no compta tampoc, 6s 
un projecte de llei que no compta tampoc atnb cap dels ajunta- 
ments de Catalunya, en un tema tan Important com s6n Ics in- 
versions, com s6n les transferkncies de capitiil. 

En definitiva, senyor President, senyores i senyors Diputats, 
en la mesura en que entenem que el phtejament de prorroga 
pressupostiria s’hii fet iard i malament, que no ha servit per 
cap dels objectius que podria tenir en principi, que la presenta- 
ció ara anunciada dels Pressupostos del 86 úistorsiona ¡, en de- 
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finitiva, nega la validesa mateixa de la prorroga pressupostiria 
plantejada des del Consell Executiu; en la rncsura en que hi ha 
manca de voluntat institucional des del Consell Executiu de la 
Generalitat per dur a terme la negociació del sistema de finan- 
cament autonomic, de manera clarament institucional i de 
comú acord amb totes les forces polítiques d’aquesta Cambra; 
en la mcsurii en quk I’anunci púbiic de projectes continguts en 
l’interior d’aquest Projecte de Llei, abans que el Parlament els 
aprovi, sense poder disposar de les partides, firmant convenis 
abans que estigui autoritzada la despesa, són una clara bufetada 
al Parlament de Catalunya per part del Conscll Executiu, i en 
la mesura en qu& aquest Projecte trenca el marc pressupostari 
per ai 1986 i el condiciona negativament per a Catalunya, nos- 
altres demanem que el Projecte sigui retornat al Consell Exe- 
cutiu i invitem les senyores i els senyors Diputats a votiir en 
contra de la sevtlaprovacib, avui, en aquesta Cambra 

Moltes gricies. 
El Sr. PRESIDENT : Ara prego al Grup Socialista que faci la 

seva intervenció, també. L‘Honorabfe Diputat senyor Armet 
té Icl paraula. 

El Sr. ARMET : Senyor President, senyores i senyors Dipu- 
tats, potser algun aclariment previ. Ei senyor Folchi ha parlat 
de passions i ha atribuit passions a tothom; jo d que li voldria 
dir, em sembla --ha dic perque podríem tenir un consens en 
aquesta cambra, no?- que les passions no tenen ideologies : 
en funció de les ideologies es canalitzen, amb més encert o 
amb més sensibilitat, d’aixb si que n’estic convenqut, perb 
d’entrada les passions no tenen ideologies. 

Una segona consideració. El Grup Socialista en aquesta 
esmena a la totalitat es veurh obligat a fer un esfor$ pedagbgic 
addicional, perquk des que et President de la Generalitat fa de 
senyor Sotilo. .. Com es deia aqucll? Sotilio, i el senyor Solana, 
que fa de portaveu del Govern i cada setmana emet un tipus de 
missalge que nosaltres creiem, honestament, que no correspon 
a la veritat, ens veiem nosaltres avui, aquí, obligats, al Parla- 
ment, a fer aquest esforq pedagogic en relaci6 amb ei terna de 
les finances, dels pressupostos i del Projecte en qiiesti6. 

ks sabut que la tardor del 1985 hi ha un plantejament, per 
part del Govern central, que fa --i té unes conseqüencies im- 
portants d’ordre pressupostari -, que estabilitza les quantitats 
per al 86 al mateix nivell que el 85, i aixo ho fa per a totes les 
administracions, és a dir comunitats autbnomes i ajuntaments; 
hi ha una reacci6 generalitzada, Ibgicament, de legítima protes- 
ta, de considerar que realment aquest era un element negatiu 
pel que 6s la progressi6 del sector pliblic, autonomic i iocal, i 
aixo es dúna a nivell de tot 1’Estat. 
lh evident que, a partir d’aquesta realitat, tothom rectimen- 

siona la seva base pressupostaria, intcnta donar sortida als seus 
projectes a partir d’una política pressuposthria propki. Perb 
nomes hi ha una hnica administració que no presenta el seu 
pressupost, que no tira endavant ei seu pressupost i que va a la 
prbrroga del pressupost, i aquesta administració 6s I’Admi- 
nistraci6 de la Generalitat de Catalunya; la resta de les cnmuni- 
tats autbnomes, la resta dels ajuntaments enfoquen l’arienta- 
ci6 de dificultat donant sortida als seus propis problemes, 
sobre la base, logicament, de redimensionar el seu pressupost i 
de veure quins projectes poden quedar afectats o quins projec- 
tes cal mantenir, i sobretot, sobre la base d’un creixement deis 
ingressos --o dels ingressos, diguem-ne, propis- del 

pressupost. Jo crec que aixb és important. I aquest 6s un dels 
elements de reflexió bhsics, Ens situem a nivell d’excepcionali- 
tat no perqu6 esiiguem en situacions excepcionals, sinó que 
cns situem a nivell d’excepcionalitat pcrque ho ha volgut el 
Consell Executiu, quan la resta s’han situat a nivell de normali- 
tat. Totes les administracions se situen a nivell de la normalitat 
-el compliment del seu pressupost- i 1’AdministraciÓ de la 
Generalitat es situa estrictament, a‘illadament, a nivell 
d’excepcionali tat. 

Dues precisions, també, que em semblen significatives, hs 
evident que el nou sistema de flinanqament -ho hem dit n 
bastament- significa, per un excés de redistribució, que les 
comunitats del rbgim generd presenten unes tensions diferen- 
ciades; es a dir, hi ha comunitats que tenen uncs dificultats 
molt mes fortes que altres, i ho hem dit sempre : nosaltres 
sempre hem dit, per exemple, que des del nostre punt de vista, 
comunitats autbnomes corn Catalunya, com la Comunitat 
Autonorna de Valkncia, Múrcia, Madrid i Illes Balenrs tenen 
una discriminació palesa en rclacih amb les altres, per@ s’ha 
fet un sistema molt redistributiu i ,  per tant, és lbgic, i així cal 
esperar- ho, que el sistema de finanqament autonomic millori, 
sens dubte, la relació econhica que s’atribueix a aquestes 
comunitats. 

Aixo 6s una part de la nostra base pressupostiria, de la ma- 
teixa manera que també vuldria ressaltar i recordar cn aquest 
Parlament que ei tema de la sanitat, que n’hem parlat durant 
dies i dies, que n’hem parlat durant hores, que durant deu 
rncsos ha estat un terna absolutament estclar, nosaltres 
sempre deiem que ef 9O0h de la responsabilitat de la gesti6 de 
sanitat la tenia el Consell Executiu, perque ]’ajustament, com 
que era per H tants caps, tants barrets)), tants beneficiaris hi ha 
a Catalunya, aquest era e1 cost quc costava la sanitat a Catnlu- 
nya, em un repartiment proporcional, un repartiment absoluta- 
ment just. 

La nostra sorpresa és que aquí es produeix un fkt absoluta- 
ment insolit : el Consell Executiu i el partit que li  dhna suport 
-no Unib Democriitica, sinó, en aquest cas, només 
Convergencia-, Ilenqa, fins i tat, milers d’octavetes, Ilenqant 
tot un conjunt d’alternativcs, que (caixo havia de ser el 17 i 
escaig)), critiques agosarades, i jo crec que absolutament defor- 
mades, al camp socialista, amb la qual cosa, d’una manera o 
altra, es legitimaven com sempre davant de I’opini6 pública, 
per després signar el que Ii deia el Ministeri el mes de juliol de 
I’any passat, deixant els provemidors de Catalunya catorze 
mesos sense cobrar, caient algun tipus d’empreses i tornant a 
la posició del 16,3-16,25, que jo sempre havia dit que em sem- 
blava rannable i que se’n podria treure una mica més. 

La conclusió, diguem-nc, d’aqucst tema, la conclusió 6s ele- 
menial : o els senyors del Consell Executiu, quan han parlat 
d’aquest tema --o el partit-, han actuat amb absoluta irres- 
ponsabilitat i han dit coses absolutament desaforades, o el 
senyor Cullell és un pessim negociador, perquk, finalment, ha 
negociat el nivell que es deia en el Ministeri. 

Jo, sincerament, crec -i ho dic des dc la posicib de sentit 
comú, diguem-ne, més elemental- que !es ofertes del 16,3 
--fins i tot aqui, al Parlament, jo havia parlat del 16,4 ... és a 
dir, ens trohavem en un terreny de normalitat, en un terreny, 
diguem-ne, positiu i en un terreny en quk podiem assolir una 
negociació important . 
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I’erb, quif ha passat amb cl tcma que avui ens ocupa? El Con- 
sell Ilxccutiti decideix fer una prorroga. i per q u e  decideix fer 
una prim-oga‘? Analitzem pcr yuk decideix fer una prbrroga del 
pressupost. Llecicleix fer una prbrroga per una rab niolt senzilla 
: perquk tarnbb és I’iínica comunital autbnoma, CIC les dcl 
regim en general, en que ei seu nivcll rl’endeutamcnl esti cn 
uiics cotcs excepcionals. Pensin vostes que jo he comentat que 
hi 11n un conjunt de comunitats autOnoines que han cle millorar 
la scva pusicii) relativa, un payuct de cinc o sis, indubtable- 
ment; pcri) cn ayucstcs comunititts authnomes hi hi diferents 
graus d’cnrleutarnent, i en el conjunt dc graus d’endeutarncnt 
dc les cornuni tats iiu timomes, eviden tmcn 1, I’Aclministriici6 
de 111 Cicncralilal dc Catalunya té més del 80(% de t’endeuta- 
mcnt global cle totes les comunitats autbnorncs, 1-1 nivell de 
I ’ Estat cspanyo1. 

i quC pussuv;i I’any 1986‘! Qric vencia la primcrii f’aclura dels 
cndcutamcnts mtcriors. En venccr la primera filciura dcls cn- 
cieutamcnts mtcriors, si jo, amh un prcssupost estabilitzat, cs 
a dir, amb cls mateixos diners que erri vcnicn clc I’Administra- 
ci6 ccntral -tenia que ha estat criticat pcr totes les administra- 
cions, perb iotes s’han readaptat -, rcsulta que em ve la factura 
d’un endeutament anterior molt fort, qui+ succe’ia‘! Que havia 
dc presentar un prcssupost baixant notablement Ics inversions, 
i ;iques( H baixant nohblement tes inversions )> es I’efccte de- 
moslracib qi.ie el Consell Executiu no l i a  volgut fer, perque 
hauriu posat, diguem-nc, en cvidcncia que l’klministracib de 
la Generalitat, en  el seli pressupost consolidat, baixava nota- 
blemcnt les inversinns. 
12s evident que en aquesttt sit uricib rle i’cndcu tament , qiic as- 

soleix .ja el mateix nivell que el pressupost CIC la Generalitat, 
sense comptar la sanitat, estern en unes cotes mott importants. 

do sempre hc clii, corn il Portaveu del Grup Socialisia --i els 
companys del mcu Grup que han parlat aqui--, que cl proble- 
tnu no és siricio S I ~ ~ I S U  ei nivell cl’encleutarncnl, que pot ser teb- 
ricament moll important; el problema hi 6s quan es dimcnsio- 
na LIII nivell d’cndcutarnciit i no cs lircvciien els recursos per 
iIiliir-l<j amortitzant, quan no cs prcveu ~ i n a  política d’ingressos 
pc r D l’ro II t iir aq iics t a iimo s t i tmc E 6, pe rq u$, si no, i> bv ia rnen t , 
iiyucsl cndcutment hipoteca per B avui i per a dcmi  Ics ac- 
tuacions dcl C:onscll Executiu, i i x b  realnient cs el que s’ha 
fct. 

I aqiií podria parlar de si estem cornptanl, en aquests 
momcnt, els crbdiís a curt termini consdiclats en una sitiiació 
de 185.000 milims de pcssctcs, i no C O I I - I ~ ( Q  convenis, que 
caliii quc realitxds I’Aclministrxi6 cle la Generalitat i que no ha 
rmlitzat, i no  coinpto ei desplacament en els pagaments dels 
provdidors.. . I’erqtk pensin vostes quc iiqucst tcma no ks un 
tema menor, en absolut; cs a dir, quan, per exemple, en el 
tenw de ln smi ta t ,  per posar un exemple, s’ha cstat pagant a 
13, 14 i 25 mesos, en el conjunt -LI nivcll de 1’Estat 
espanyol - s’eshva pagant i t  sis i set nicsos. 

Aquests desplnc;amcnis lernporals s6n una f‘ormii de tllniinr;u- 
meni, yiic resulta yue I’AciniinistraciÓ de la Gcnerulitat de Ca- 
talunyii I’cstan finanqant els prove’idors i subministradors d’a- 
questa AdministI-acib. Per tant, rcalment, la situació es grcu, 
Aquests 185.000 milions nomcs compten el que shn dades 
rcals, concgudes i perfectament contrastables; vol dir que 
cstcrn ciavani d’una situacib que hipoteca el prcscnt i el futur 
dc: les possibilitats opcratives del Consell Executiu de la Gene- 

ralitat. I les hipoteca a tal nivcll que, encara que la negociació 
del finanqament uutonbmic, de la seva revisió, sigui molt posi- 
tiva, aquesta hipotcca gravita també sobre el futur. ks a dir, cn 
lloc d’entendrc que cl nou finiinqament ha de significar un re- 
llanqiment de ]‘activitat del Consell Executiu, un rellancarnent 
de l’activitnt de I’autonomia de Catalunya, un incrementar Ics 
potencialitats del Govern de Catalunya per fer coses, resultari 
que seran entracles de tresoreria per intentar tiipar situacions 
anteriors o compromisos anteriors. 

Per tant, senyores i senyors Diputats, aquesta és la rab de 
fons per que no es prcscnta un  pressupost, perque aquest pres- 
supost evidenciaria una baixa en Ics inversions, com a conse- 
qiiencia dels endeutamcnts acumuhts anteriors. Aquesta es la 
situació que fa difcren t I’autonomia ciitalana dc la resta d’auto- 
nomies del regim en general. 

Pero aquí podríem nosaltres analitzar el segiient : el Consell 
Executiu hauria pogut dur a terme una politica d’ingressos po- 
sitivn, intcntar complir amb cls SCUS objectius, intentar arribar 
a Ics cotcs que havia posat en cl Pressupost clel 1985, intentar 
pensar si hi havia alguna politica complementaria en aquest 
sentii, perque I’endeutament era molt alt. I quina és la resul- 
tant? La resultant, Bbviamcnt, és que amb els impostos cedits, 
amb quantitats posades en el Pressupost de la Generalitat, que 
es el que compta : 83°ío a final d’any; amb els impostos propis, 
50% I els impostos propis, a part, diguem-nc, dels cedits, 6s 
evident que aixo comporta aproximadament una quantitat de 
20.000 milions cle pessetes, que, en ingressos s’ha deixat, 
diguem-ne, d’ingressar, 121 mateixa quantitat que avui es 
demana per a un nou endeutament per fcr inversions. 
hs ii dir, amb una política d’ingressos que correspongués rl 

les obligacions que estaven en cl document prcssupostnri, 6s a 
dir, un Conseller d’Economia i Finances dinirnic i Ilangal al co- 
braincnt i a la gcstib en cls ingressos, o a la readaptació a mitjaii 
any, quan veia realment que no s’anaven produint aquestes 
cotes, 6s a dir, per entenclre’ns, un Ministre cl’I-Iisenda amb 
una ac t LZHC i b norma 1 i tziida, 1, bvi ament s’hau r i en obtingut 
aquests recursos que avui cs reclamen en aquesi Parlament, 
per la via cl’un nou endeutament. Per tant, curiosament, coin- 
cideix la xifra, i si, a aquesta xifra, l i  afegim el primes cost per 
al Govern de la crisi de la sanitat, que van ser 3.500 milions de 
pessetes, qire tots els Ilepmtaments van haver de fer el sacrifici 
per intentar donar, diguem-ne, suport a la situació critica i dra- 
matica del Departament de Sanitat, vol dir que cl’una manera o 
una altra, bk sigui a curt termini, per crisis de gestió o per 
deixar de cobrar ingressos, aquí hi ha hagut 25.000 milions de 
pessetes de menys que han estat en joc, 

!’erb, de tota mancra, jo crec que amb aquesta exposició, 
que em pcrmctran que sigui al mes pcdagbgica possible, 
perque sempre es íilllr que vostks tenen la gran habilitat de la 
sirnplificaci6 dels ternes, és a dir : <<Escolti, els socialistes no 
volen l’cndeutament, i no havíem parlat d’cendeutarnent )) 
Nosaltres volem un enclcu tamen t racional, que prevegi també 
el seli corresponent corrent d’ingressos per anar amortitzant 
aquest endeu tarnent, 

{(Els socialistes no volen el finanqamcnt riutonbmic. H Els 
socialistes volem la millor dotació possible per a Catalunya; la 
millor dotacid, possible pcr a Catalunya, juntament amh altres 
comunitats que cal millorar, ctcktera. Perque vostes intenten 
sernprc confondre. El fet de rcbrc 20.000 milions, <<és que cn 
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sanital teniem ~ - a b ~ ,  ai, carai!, han tornat a Ics posicions que el 
Ministeri, el rncs de juliol, clcfensava amb el 16,3,  i ,  ;i mes, 
han acimes un 16,25; dos punts fan una recta, i, pcr tant, estan 
admetent la progressivitat de la baixa : per 1.1 mi, uila mala 
--diguem-nc- negociació. Nu hi tinc rcs a dir, perb, d’una 
manera o una altra, acabem un plet d’una vegada per totes, en 
el sentit de saber exactament que els problemes dcrivats de la 
sanitat i creats en els hospitals ja són, hnica i exclusiva respon- 
sabilitat clel Consell Exccutiu. 

Dic tot aixb que haig de fer sempre aquest esforc; persistent, 
que no cs i’estil que a mi personaiment m’agrada; a mi m’agra- 
da més sintetitzar, i anar als grans ternes, 

Anem a fer una retlexió global, per acabar. 6 s  cvident que cl 
senyor Folchi ha parlat d’anorrnalitat pressupostiria. Aqui 
hem estat amb anormalitat pressupostaria continuada. Aqui es 
podia fer un pressupost, i cal fer aqucst pressupost intentant 
que inclogui tot el que són inversiaris més lliures, és a dir, Ics 
finanqadcs amb endeutament nou, Ara, aquí resultari que per 
una via d’un document pressupostari, d’un crkdit extraordinari 
de nou endeutament de 20.000 milions de pessctcs, s’estan 
prenent decisions importmts sobre ei marge de llibertat del 
Consell Exccutiu, i, en canvi, vindra un pressuposi que subsu- 
miri el que avui liem aprovat i ser& un pressupost de prhrraga i 
de funcionament. Aixo é,s una cosa demencial. El dcbat de 
pressuposlos ks el debat dc pressupostos i cs el debat de les pri- 
oritats, és cl debat ..., amb un documcnt pressupostari es veu 
clnrament com s’actua, i com s’actua des del punt de vista de 
les previsions. Peso, obviament, hi ha una altra cosa que és sin- 
gular d’aquest Consell Executiu : que entre les previsions i les 
realitzacions hi ha unes diferkncies ostensibIes, perquk el que 
si cluc es cert 13s que en les despeses de funcionament s’arriba a 
cotes de quasi cl 100%) de Ia despesa, 6s a dir, funcionaris, co- 
mprcs de béns i scrveis; aixo, el 100Oh). Pcrb en les despeses 
d’invcrsih, si mirem any rere any, arribcm al 55-57% de co- 
mpromís. 6s R dir, que si normalment eis pressupostos de 112 
Generalitat es contemplessin a pmf, Ltn cop han estat l i -  
quidats, veuríem que el deute públic no serveix per finanvar in- 
versions. Aquestes inversions es van retardant en el temps; 
nomks se n’executen un 57%. 6 s  B riir, en iittirna instincia, 
part de l’endeutament serveix per finanGar, de fet, operacions 
corrents, si ho analitzem des del punt de vista del que són 
quatre anys d h $ l  isi pressupostari de pressupostos executi1 ts. 
D’aixo, evidentment, tindrem temps de parlar-ne quan es prc- 
senti el proper pressupost. 

Des d’aquest punt de vista, avui, aprovar aquest documcnt, 
és aprovar uncs inversions que sovint estaven en altres pressu- 
postos, amb canvis d’anualitats del que hi havia en aitres pres- 
supostos, sense cap tipus de clarificacib, amb una conFusi6 ad- 
dicional increible, IIQ emmarcades en un document pressupos- 
tari que permeti veure Ics prioritats; sc’ns anuncia una consoli- 
daci6 de I’endeutarnent sense que aquesta consolidaci6 cle I’en- 
deutament tingui la via d’ingressos per anar-Ia amortitzant. 
Ens situa en I’aspecte m6s alarmant que es pot situar aquesta 
Cambra, que és anar incrementant els llums vermells del risc a 
Sots ets nivells, scme cap garantia de responsabilitat per 
afrontar-ho. I, aixb, situar en aquesta responsabilitat una 
Cambra parlamentaria, no és anormal quc Grups de diferent 
tendkncia idcolbgica o de tan diferent tendkncia idcolbgica, 
per motius diferents, mostrem el nostre rebuig i la voluntat 

d’nquest retorn del document al Govern, perque pugui presen- 
tar ~ i n  document prcssiipostnri que sigui homologable al que. es 
fa en d’altrw giisos democritics i civititmts. 

Gracies, scnyor President; grlicies, scnyorcs i senyors 
Diputats. 

El Sr, PRESIDENT : VI-Ionorahle Conscllcr vol 
intervenir ? 

El Sr. CONSELLER II’ECONOMIA I FINANCES ( d í 3  l’~.wj 
mani) : Senyor Prcsidcnt, no pas per un torn en  contra, 
només per una precisió, j a  que, com que cstcm en I’cstil peda- 
gbgic, nom& per cxpl ¡car a la Carn bri1 dues coses. 

Primera, no és cert que i’ofcrta del nies de juny del Ministcri 
de Sanitat -no t6 rcs a veure amb el que discutim aquí, pe16 
aprofito la liiG6 peciagbgica- fos la cluc se’ns ha fet ara. Puc 
iiportar a la Ciirnbra documents escrits que, en principi, se 
situen al voltant de la meitat dc I’ofertri en aquests moments, 

Segona, no 6s cert -com yueciarh demostrat EamM en lii 

presentacicj del Pressuposi dei 86, i ,  per tant, desyyalificmt 
;\ixi a qui afirma altres coses- que en l’my 86 venci i ina factura 
important, o hi hagi I’amortitzacib important d’un tros clel 
deute, Tampoc 6s cert, perque justament I’any 86 és el mes 
descarrcgat, senyores i senyors Dipu lats, pel que fi rcferkncia 
a les amortitzacions de les emissions de deute. 

Mol tes grkies, senyor President; moltes gricics, scnyorcs i 
senyors Diputats. 

(LH Si: Arnwr dcvnana per jwrhr.) 
El Sr. PRESlDENT : Té un minut escis, ch? 
El Sr. ARMET (& lksch costant) : Si ,  si, molt brcurnent. El 

tema de la sanitat, el podcrn debatre tant corn vulgui : 16,3 - 
16’25, baixada progressiva, i 1’2jnica diferhcia que hi havia 
--diferkncia que sempre he defensat jo aquí- 6s que, de les di- 
fcrkncies que es proclu’issin a I’INSALUD, tothom n’havia de 
cobrar. Aquesta és I’h-~ica difcrkncia, i sap que en la Proposicih 
no de Llei dels Socialistes dc Catalunya era un  terna que estava 
perf‘cctament inclhs, perqub era de justícia. Si es produeixen di- 
ierkncies en cl sistcma general, f i11 participar. 

I’crb vostes han anat al sistema clc percentatgcs que els 
oferia I’Administcacih central, en contra del que deia el seu 
partit, et seu Govern, el seu Conseller, el seu President. 

I ,  en scgon iloc, evidentment, el tema pressupostiiri, 
tindrem un debat aquí molt properament. 

EI Sr. PRESIDENT : L‘I14ustre Diputat scnyor EscudC: tC: la 
paraula pcr als torns en contra corrcsponcnts. 

El Sr. IiSCUD8 : Grricies, senyor President. Senyores i se- 
nyors Diputats, el Diputat que els parla ha seguit, cam suposo 
que tots vostes, amb molta atencih tota I’argutncntació que per 
part dels Grups csmenants a la totalitat s’ha produYt aquest 
matí aquí. 

S’han dit moltissimes CQSCS, s’han fet afirmacions de natura- 
lcsi molt diversa, ¡ tambk intentaré, doncs, comenlar-les, pero 
jo voldria dir, per cornenqar, que en el fons, cap d’aquestes at- 
gurnentaciatw tenen dircclament res a veure amb el terna que 
ens ocupa, perque aquí, per exemple, s’ha donal moltes voltes 
sobre (’oportuiiital o no d’una prbrroga, si aquesta prorroga 
havia de ses abans o després, si m i r i  acompanyada de prcssu- 
post o no, pcro, en definitiva, el problema que cns ocupa, cl 
tema quc tenim avui sobre la taula és un projecte de llei que in- 
tenta t r o h r  una soluci6 a un problema actual, a un problema 
present, a un problema d’avui. 
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Quin cs aquest problema? II1 fet que ara per ara la Generali- 
lat es moii sense pressupost, no tenim aprovat el pressupost 
d’enguany, i, per tant, a conseqiikncia. del que diu I’article 33 
de la I M  de Finances Públiqucs i cl que diu l’apartat segon de 
I’article 21 de la LUFCA, es prorroga el Pressupost dc l ’my 85. 
Aqucsta cs la situació; aixb ningit no ho ha discutit. S’hha argu- 
mentat si era millor havcr-ho fet d’una altra manera, perb 
aqucst fet, un fct evidcnt, real, ningh cl posa en dubte. 

Alcshorcs, yuc suposa aquesta prbrroga de pressupost? 
Ijnire allres aspectes, que rivui no hi cntrarcm, comporta un 
fct molt important, qize és unti enorme liinifaci6 clc les inversi- 
ons yiossiblcs, :ira pcr ara,  li^ com ara. 

Per que? En primer lloc, COM suposo quc tots vostbs saben, 
111 I,lei de Finances Públiqucs dc Catalunya, cn aquests casos 
dc prorroga CIC pressuposi, exclou, cle for lna clrhstica, la prbrro- 
ga cl’invcrsions :interiors. Per tant, Eiem de trobar un camí cic 
poder fer inversions dintre d’aqucsta prbrroga dc prcssupost. 

Un altre element a tenir present 15s cluc si vostks recorden, 
en aprovar la Cambra al seu moment el Pressupost correspo- 
nent ii I’any 8 5 ,  quc 6s el que arrl venim aplicant de manera 
prorrogada, quant a les inversions, moltes cl’clles, en part con- 
siderable, eren finanqaclcs per iin endeutament autorilzat al 
seu moment; per tant, és una altra limitacib, una altra necessi- 
tat  dc trobar sortida ii la necessitat dc continuar rcalitzant 
i n vc rs i o n s. 

I, cn tcrccr lloc, tambk molt important, i I’Honorable Con- 
seller s’hi ha rcf‘erit, el sistema actual, saben vostks, cl sistema 
transitori provisional de Enanpment de I u  nostra autonomia A 

triivés itcl sistema CIC cost efectiu, fa que bisicament l’amplia- 
cii, de ciipitiil públic vingui, provingui a través de l’aplicació a 
CIISI~ nostra dcls diners del Fons de Coinpcnsacib Interterritori- 
;il. 

Aquest fons, com saben, t6 uns criteris redisiributius, i aixo 
explica una scrie ci’anomalics --cl senyor Conseller d’Econo- 
rnia i Financcs s’hi ha referit-, i que, concrctament, pel cluc fa 
rcfcrkncia a enguany, cl X’r~ssupost Cieneral de I’Estat, en la 
secci0 33, servci 02, programa 91 1 .C, assigna ii Catalunya 
12,199 milions, que són gaireh6 3.000 milions rnernysqiic l’any 
85. 111 fruit CIC tol aixb, prriclueix ima rebaixa, una rcdtrccib, un 
aiiorrement -pricticament diria- de l’eesforq inversor ara 
per ara -hi insisteixo- ii casa nostra, ii la Generalitat. 

Aleshores, quin 6s el caini? Quin és el camí per intentar 
pal.liai., per intentar solucionar aquest tcma, men trc no 
puguem disposar d’un prcssupost de I’any 86 a p ~ ~ a t  CII 
questa Chnbra? Evidcnlment, hi ha iin carni 1 l’habilitacib 
de crkdits. I aixb 6s cl que preién aquest Projecte de Llei. Insis- 
tcixo quc cap dels trcs Grups csmenmts de totalilat hi han fet 
ciq obiecci6, a aixo, pcrque si realment tenim una primera pre- 
missa, que és uti prcssupos t prorrogat; una segona premissa, 
que és ta iiriiitació importantissima d’inversions, I’iinic camí 6s 
quest. I aixh em dónii ii entendre --considero, estimo- que 
aquesta sortida que proposcti els altres Grups, que és esmena 
de retorn, quc liixi, desapareglli, no ciis portaria enlloc. La si- 
Luació seria exactament la mateixa; no és una altermiva, no és 
una solucE6 dif’crent al problema : és no rcsoldre el problema. 

Vol dir que, CII definitiva, volia que quedks bcn claI que 
riinglj 110 pos;i en dubte la nccessilat de la Llei aquesta, d’a- 
qiicst Projecte de Llei, donades les circumsthcies presents. El 
qirc es discutcix 6s com s’ha arri bat a aquestes circurnsthies; 

si era possible arribar a altres circumstancies, aconseguir altres 
resultats. Per& el fet és que, ara per ara, no tenim altra alterna- 
tiva, i per aixo ens sorpren aquestes esmenes a la totalitat, de 
retorn. 

Anat una mica al contingut de Ics argumentacions que han 
fet els meus ilolustres contradictors, s’ha parlat -per part de 
1’Honornble senyor Folchi, en nom del Grup Pop~ilar- d’una 
serie de qüestions molt interessants, evidentment, pcro que 
-hi insisteixo- no tenen relació amb el tema que ens ocupa. 
Ens ha fet una analisi critica del compliment dels pressupostos 
de la Generalitat cn el pcriode 82/84; ha fet una rcfcrkncia a la 
utilització --a la desviació, creia ell- dels fons provinents del 
Fons de Cornpensacid, Interterritorial, i ha fet una referkncia a 
l’actuacib de la Sindicatura. Precisament, divendres de la set- 
mana en qu6 sorn hi hauri una presentació, per primera 
vegada, en la Comissió corresponent, d’aquest tema del Fons 
dc Compensació lnterterritorial i ,  al seu moment, tindran 
ocasió els senyors Diputats i les senyores lliputades, a través 
de Ics scvcs propostes cle resolucib, de fer un debat dc fons 
sobre aquest temil. 

Per altra banda, el senyor Folchi -en aixh hil estat seguit, 
em sembla, per 1’114ustre Diputat senyor Vives- ha fet tota 
una pila de consideracions sobre si 1’Honorable Conseller d’E- 
conomia i Finances esti afectat d’angelisme o no. Jo ~ I Q  tinc 
elements per judicar sobre aquesta matkria, si el senyor Cullcll 
és angklic ... (riulled; bé, jo no hi posaria la mA al foc i, per tant, 
no hi entraré. 

Aleshores, el senyor Folchi ens ha parlat -com va fer en el 
debat de totalitat en Comissió- del seu desig, del seu afany 
d’estetica prcssuposthria, que s’haguessin portal homogenia- 
ment, orginicament, totes les partides pressupostirics, amb 
un prcssupost amb tots els ets i uts, i no amb aquesta diferenci- 
aci6. Be? a nosaltres també ens hauria agradat perb, C Q ~  deia, 
aquesta no e s  la qüestió. La qüestió 6s que aixb no ha estat pos- 
sible, no es real, en aquests moments i, per tant, hem de trobar 
una sortida a aquesta necessitat de continuar fent inversions. 

El senyor Folchi ha parlat que haver presentat cl pressupost 
globalment hauria estat un mecanisme de pressió sobre cl 
Govern central, la qual cosa em permeto dir-li que discrepa 
d’un altre csmenant a la totalitat, el senyor Vives, que ens deia 
que no, que el mecanisme de pressió era precisament fer la 
prbrroga de pressupost, pero no el 3 1 de desembre, sinó al mes 
de setembre. Jo no hi sé veure la dif‘crencia, perb constato 
aquesta diferenciació de posicions. 

Quant al senyor Vives, ha tingut la gentilesa de, bisicament, 
repetir -com crec que és correcte- les argumentacions que ja 
en Comissió, i prkviament per escrit, cns va donar dels seus 
motius ci’oposició a ¡’acceptació d’aquest Projecte de Llei; 
motius que, tots ells --ostes l’hhan escoltat, si més no fa un 
moment- tampoc tcncn relaci6 amb el tcma que ens ocupa, 
que tenim un pressupost prorrogat i no tenim possibilitat de 
fer inversions si no és a tixvks d’aquest mecanisme. 

EI senyor Vives ens parlava que In prbrroga s’hauria d’haver 
demanat el setembre i no ara; no hi veig el motiu. EE senyor 
Cullell ha explicat, f i l  per randa, totcs aquestes demores, 
aquests retards de I’Administraci6 ccntral a donar llum verda a 
la necessiiria i rcciamrida negociacih d’aquest temil del finanqa- 
ment definitiu. Perque, COM sabem, nosaltres entenem que ja 
ara - I’hciministració centrat, COM bé ha dit  I’ilonocable Con- 

- - -. ,- .- .- 
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seller, esth en fals-, ja hauriem de poder fruir d’un sistema de 
financament definitiu. I lligat amb aixb, el senyor Vives ens 
parlava d’una manca de voluntat unitiria. Aquesta manca de 
voluntat unitiiria MI hi ha estat, en absolut; el senyor Conseller 
ha refermat ei desig del Consell Executiu de continuar mante- 
nint aquesta sblida, nece&ria, pasitiva, fructífera unitat d’ac- 
tuació de tots els grups politics d’aquesta Cambra. El que, si hi 
ha algun indici de trencar aquesta unitat voluntiria, és dc I’Ad- 
ministració central, corn ja vaig dir al senyor Vives no €a gaires 
dies, el Ministre del ram corresponent, el scnyor F@lix Pons, 
va fer tota una serie dc manifestacions, i concretament, deia 
.-cito Meralment- : ~ S 6 l o  puntualiz6 que la ncgociación de- 
finitiva se abririi con la reunión del Consejo dc Política Fiscal y 
Financiera>> --no un organisme ordinari, sinb el Consejo de 
Política Fiscal y Financiera- cty que, en caso que se opte por 
una fórmula de negociacih bilateriil, se extcnderii a todos 10s 
territorios i no sblo ;i Cataluña. Pons se decantó por ceiiirla al 
marco del Consejo porque las negociaciones bilaterales no 
crean un clima propicio, etcéterd)). Fer tant, si hi ha un intent 
de trencar aquesta unitat, no és pas de I’hdministraci6 catala- 
na, ni de les forces politiques presents en aquesta Cambra. 

A les altres motivacions que ha invocat el senyor Vives, d’in- 
tent CIC deslligar el marc del pressupost global, jii m’hi hc referit 
quan parlava de les argumentacions del senyor Fulchi, i, per 
tant, passarcm finalment a la motivació que ens ha exposat 
1’1-lonorable representant del Partit Socialista, del Grup Socia- 
lista de la Cambra. Jo agreixo, com sempre he agra’it, els esfor- 
cos pedagogics Jo tinc molt per aprendre -suposo que com 
altres senyores i senyors Diputats de la Cambra-, i sempre 
m’ha agradat escoltar tothom i aprendre de tothom, sigui 
quina sigui I’orien tació ideolhgica; sempre se’n treuen fruits, 
sempre 6s positiu saber -encara quc siguin posicions 
diferenciades- i ,  precisament, cl Grup Socialista d’aquesta 
Cambra compta, en el seu si, amb molts pedagogs, amb molts 
il.lustres professors, i jo voldria aprofitar que parlo en aquest 
moment per saludar el meu company de ciutat, socialista, el 
senyor Magí Cadevall, que també 6s membre d’aquesta 
illustre professi6 pedagogica, perb jo voldria dir que em 
sembla -amb els meus pocs coneixements pedagbgics- que 
la primera practica pedagogica és dir semprc el mateix : que el 
professar ens expliqui sempre ei mateix i, si és possible, que 
prbviament ens doni el text O un guió de la seva classe ma- 
gistrai, perque els alumnes puguem saber més o menys de que 
va. Aleshores, hauran observat Ics senyores i els senyors Dipu- 
tats que al Grup Socialista -com ja és costum inveterat- no 
hi ha cap motivació en el text de I’esmena a la totalitat i, alesho- 
res hem d’estar a i’alburdei que ens expliquin. 

En et debat de totalitat en la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost, I’Iklustre senyor Santiburcio ens va donar una 
serie de raons i ,  com diu el meu company de Grup i respectat 
amic, senyor Jaume Camps, <<ai Ias! H ,  avui, el senyor Arrnet, 
en el seu esforg pedagogic, ens parla d’uns ternes totalment di- 
ferents. Aleshores, jo voldria que, quan es parli ex catedra, es 
parli des d’aquesta tribuna, que almenys hi hagi un esfbrG de 
coherhcia interna i se’ns iilustri amb els arguments sblids i 
permanents i coherents de cada Grup. 

Bé, aleshores, anant a aquests resultats de I’esforG pedagbgic 
del senyor Armet, el senyor Arrnet ens parlava que ei sistema 
adoptat a Catalunya ha estat el de I’excepcionalitat, perque diu 

: ({Totes les altres entitats púhliqucs han fet pressupost om Bé, 
6s cert, ds veritat, pero, per aixb diem que, davant d’aqucsta si- 
tuació cal realitzar aquest Projecte cic Liei. Bs, també, tornar a 
lm qüestions prbvies en les quals, aquí i avui, no hem d’entrar. 

Ha fet el senyor Armet una critica del sistema del finanqa- 
ment; realment, la hi agraeixo : comparteix, pel quc veig, 
molt, de les nostres posicions. Ell mateix, 1’1-Ionorable senyor 
Armet, ha participat en la redacci6 d’un llibre puhlicilt a la co- 
HecciÓ ((L’Escorpi n, d’Edicions 62, molt interessant, sobrc el 
Finanpment. Estic satisfct que caincidim en la maldat intrinse- 
ca del sistema de finanqament, transitori i provisional, i a 
veure si, entre tots --en tinc els mcus dubtes- trobem un sis- 
tema que sigui positiu, útil i aprofitable per a Catalunya. 

En tercer HQC, el senyor Armet, jo diria que ha canviai una 
mica de paper i ens ha parlat d’una altra emena  que vindrh des- 
prés, una altra esmena de la totalitat de les inversions de sani- 
tat; no @s que tampoc hi hagi fet massa referencia, perb si que 
ha tingut un debat, una discussió amb 1’1-Ionorable senyor Con- 
seller d’Econornia ¡ Finances, el qual després li ha respost 
-per tant, jo no entrar6 en aquest tema-, sobrc el financa- 
ment general de la sinitat pública a casa nostra. Aquest no és 
terna que entri ni surti de la qüestib; no veig motiu per parlar, 
en una esmena a la totalitat d’aquesta Llei, del tema de sanitat. 

Un nou lament : el lema de la recaptació. Ei senyor Arrnet, 
ressuscitant velles deciaracions del seu Grup, ens fa referencia 
a una manca de voluntat recaptatbriii, m’ha semblat entendre. 
Ara, hi ha una nota, publicada ja fa dies a la premsa periodica 
de casa nostra, que concretament reprodueix una informacib, 
no treta de la Conselleria que podria dir, si, 6s part interessada, 
sinó de la Inspcción General del Ministerio de Economia y 
Hacienda, amb un informe que diu que la mitjana de recaptació 
en les comunitats autonbrniques de regim comú és dei 86,49”/0 
durant I’any 85, mentre que la Generalitat --sempre segons 
aquest informe de la Inspección General del Ministerio de Eco- 
nomia y Hacienda- és del 89,Z. Per tant, no veig base a 
aquestes acusacions que ha fet el senyor Armet, lligant aquest 
esforG de recaptaciri amb la necessitat o no necessitat d’cmetre 
ara un endeutament addicional de 20.000 milions. 

I, ja que parlem d’endeutament i per acabar, voldria d i r  que 
avui el senyor Armet, molt prudentment, Eia parlat d’un nivell 
d’endeu tarnent important, considerable; no ha donat xifres, n 
diferencia del President del seu Grup parlamentari, que recor- 
daran vostes que, en el curs d’un debat sobre una interpeHaciÓ 
que hi va haver en aquesta Cambra, sobre una presumpta re- 
modelació del Consell Executiu, parlava, concretament, de 
180.000 milions de pessetes d’endeutament. F jo, C Q ~  ja vaig 
tenir ocasió d’explicar als seus companys, quan es va fer el 
debat en Comissió, vaig donar unes xifres molt diferents d’a- 
questes, que responen a la realitat; xifres que rapidament diré, 
per concretar aquest punt. ks que, ara per ara, ei deute de la 
Generalitat, a llarg termini, la Generalitat estricta, són 88.000 
milions de pessetes; els organismes autbnoms són 26.000 mili- 
ons de pessetes. I, quant al deute u curt termini, comptant el 
pressupost de l’any 85 i l’habilitació a I’Institut Catali de Sani- 
tat, que també tenia una consignacih d’aquest tipus, C Q ~  s’hi 
ha referit el senyor Armet, no supera en cap moment 
-pperquk, 6s clar, evidentment, fluctua- el límit rniixim auto- 
ritzat de 22.500 milions de pessetes. 

Per tots aquests motius crec, senyores i senyors Diputats, 
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que trobaran obvi que anunci¡, en nom del Grup  dc Conver- 
gcncia i Un% que, donat que els Grups ci’oposició que s’hm 
maniíestat cn aqucsta Cambra han manifestat molles argu- 
ment;icions, mcs Q mcnys sblides, m6s o menys plausibles, 
perh que en definitiva no  tenen res it veure amb el terna quc 
etis ocup11, que en síntesi és que ens trobem en  una situació de 
pri)~-e-oga dc prcssiipost, la qual cosa comporta una limitació ex- 
truordinliria de les inversions i quc hi hem de twbar sortida, 
I’única sortida 6s tirur enclavant aqucst Pro.jectc dc Llei d’l iabi- 
lirució dc CrBclits Iicr H Invcrsions, CIC l‘orclrc dc iins a. un 
r n h x i m  dc 20.000 milions CIC pessetes i ,  per tant, anuncio cluc 
el nostre G r u p  vntari en contra CIC totcs tres csmcnes. 

Moltcs griicics, senyores i senyors Diputats; mol tes grhcics, 
sc nyor P rcsi dc n t. 

El Sr. PRESIDLN‘I’ : Ara manca adopliir la posició per part 
del Grup d’lisqucrra liepu biicana de Catalunya, i per a 
exprcssar-la, tinc cl gust dc clonar 1;i paraula a 1’11-lustre Diputat 
scnyor VÍctor Torres. 

El Sr. TORRES : Honorable Prcsident, senyores i scnyors 
Diputats, no ks  la mcvii intenci6 ser reiteratiu amb les paraules 
que s’hm pronunciat, relatives a temes que al nostre judici sig- 
niíiquen una extrapolacih clcl debat, corn ha remarcat ara el Di- 
putat senycir Lscudé. No purlarem, doncs, ni dc la política re- 
onptatbria, ni cle la polit ica d’cndcutarncnl ni, cncara menys, 
de la política sanilliria. Ens limitarem ti exposar la filosoh ge- 
neral global del nostre Grup, en  relaci6 amb cl tenia quc cstem 
tlcbiitcnt cn aqucsts momcnts. 

El dia 29 de desembre dcl85, al final del debat pressupostari, 
el nostre Grup manifestava la seva satisf’acció per havcr-se 
superat la situacii, anhniala cies del punt dc vista pressupostari, 
ii Iri qual haviem Ikliqnient arribar. Amb l’aprovació del pressu- 
post clel 85 ,  s’moiia una norimalitai i es posava un terme i t  una 
sitiinci6 d’interinitat quc s’ha recorclíit en iiquest debat, i es 
podia wmenr;ar a portar ii tcrme amb una certa segurelai, amb 
un ceri equilibri, iimb una ccrta estabilitat, una política d’inver- 
sions pcr part del Consell Executiu. 

I’crb afcgícm, al finul dc la noslra intcrvcncib, ii finals del 85 
que, si hagikssim de I‘ormular un dcsig en aquell moment, 
scria que aquest any, el 86, ens portks tina rcforma del nostre 
finonqamcnt quc ens pcrmetés de caminar per les vics del pro- 
grd-s i cl’una major prosperitat per itl poble dc Cat;ilLinya. Aquell 
desig, que segurmcnt 6s compartit per tots els Grups cle la 
Cambra, no s’ha pogut realitzar. Malgrat les innombrables ges- 
tions cfectuarlcs pel Consell Exccutiu, 1 en particular per l’i-10- 
twrable Conseller de Finances -del qual no vull acceptar ni 
afegir cap qualificatili, Iicrclue jo tinc u n  concepte personal de 
la seva actuucii) molt elevat-, malgrat els acords uninimes i 
re ikrdts  de les comissions mixtes, malgrat tes prescripcions 
contingudes en I’Estatut d’A~itonornia, malgrat les reiterades 
proimcses dels governants de I’Estat espanyol, la realitat és que 
avui, dia S de rnaq del 1986, no solament no tenim un sistema 
de finarqarncnt clefinitiu i substitutiu del que s’instaurii trami- 
tbriament amb I’aprovaciÓ de l ’ k t i i t u t ,  sinb que encara no 
sdmn com cstari feta la prapostii que ens ha de fer I’Admi- 
nistracib central, i no tcnim ni idea de Ir-1 data en la qual aquesta 
proposta se14 efectuada. 

S‘han abocat pronicscs, s’hm abocat dades, d o  no tinc ni tim 

sols la ccrtitucf quc I’actual Govern pugui arribar n rcalitztzr les 
s e w  promeses, perque res no e m  demostra que iz finals del 86 

encara governi el mateix Govern a ]’Estat espanyol. 
I davant d’aquesta incertitud, 6s evident que cl Consell Exe- 

cutiu havia de prendre una decisió, i el nostrc Grup va conside- 
rar, de seguida, que la decisió de prbrroga era una decisi0 que, 
cfcctivamcnt, s’irnposnvu per ella mateixa. El nostre partit ja 
ho va manifestar i també varen manifestar-ho altres agrupaci- 
ons polítiques en el mateix sentit que la nostra. Aquella ade- 
quació i aquella prorroga no descartava, evidentmcnt, la con- 
tcmplacib de la possibilitat de fer un altre pressuposi per al 86, 
prcssupost de nova planta, si hi liavia alguna possibilitat 
d’adequar-lo a li1 realitat financerii que se’ns havia de fer con- 
cixer des dc Madrid. 

Pcrb, cvidcntmcnt, la prbrroga del pressupost -corn asse- 
nyala moli bé 1’1-Ionorable Conseller en la seva intervencib- 
ha creat situacions de necessitat, sobretot pel que fa referencia 
als credits destinats als nivells d’invcrsió. I iambe sembla evi- 
dent que el rnitji legal més apropiat per assolir aquest propbsit 
és l’habilitacib en cls prcssupostos del 85, prorrogats per al 86, 
d’uns credits suplementaris que el Govern ha fixal en 20,000 
milions de pessetes, distribuits en els annexos del Projecte de 
Llei, que a continuació es discutiran. 

ha pre- 
sentat esmenes a la part sectorial dels annexos, perquk hcm 
considerat que la distribucib d’aqucsts creriits, dels quals el 
Conseller ens donava les grans línies, compartim la seva idca 
que srin més adequats a la necessitat actual de Catalunya, i el 
nostre Grup els considera perfectament plausibles. 

Les esmenes a la totalitat, la defensa de les quals hem tingut 
la possibilitat d’escoltar, han powt, Sobretot, I’accent sobre la 
denúncia del procediment emprat i aprofito la circumsthncia, 
evidentment, i es de bona rcgIcl, 15s de bona garra, per criticar la 
política pressuposthria del Govern de Catalunya. 

Si digukssim que nosaltrcs estern encantats amb aquest pro- 
cediment, no diríem la veritat. El nostre Grup ha demostrat 
tothorri cl seu desig de rcspectar I’ortodbxia mes estricta pel 
que fa referencia a la mechica pressuposthria. Sabem perfecta- 
ment -i ho reconeixem- que el procediment emprat és, en 
cerla manera, atipic -com es diu avui dia. Per8 nosaltres pre- 
guntem, nosaltres lireguntem : no és també anomala la si- 
tuacib en que ens trobem per Ihactitud tergiversadora i contem- 
poritzadora de I’AdministraciÓ central? Es critica el Consell 
Executiu per haver prorrogat ei pressupost del 86. Perb és que 
aquesta prbrroga no ks la conseqilkncia de la prbrroga d’una si- 
tuacib de transitorictat de la qual nosaltres no sorn 
responsables? 

Els Grups parlamentaris haurien preferit utilitzar altres pro- 
cediments; nosaltres, també. I scgurament el Consell Executiu 
també ho hauria prefcrit; el que passa és que les coses són el 
que són, i el fet és que s’ha creat una situació cle la qual calia 
sorlir en benefici del bon funcionament de la nostra 
iiu tonomia. 

Creicm, doncs, que el Consell Executiu, tot esperant la Fre- 
sentació d’un pressupost v i k i  dei 1986, ens proposa una solu- 
ció que, si no és totalment satisfxtoria, almenys té la virtut, l’e- 
norrne virtut, dc tenir en cornptc la realitat. 

Nosaltres creiem, amb tota sinceritat, que un retorn d’aquest 
Projecte al Govern no  solament no seria una bona solució, 
sinó que ni tan sols seria una solució. 

I 6s per aquestes m n s  que el nostre Grup votara, sense 

Per la nostra part, ja volcm dir que el nostre Grup 
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áubtar-ho gens, cn contra de les tres esmenes a la totalitat, pre- 
sentades pels Grups Popular, Socialista Unificat i Socialistes de 
Catalunya. 

Moltes grhcies, senyor President, 
El Sr. PRESIDENT : Acabat aquest debat, podem passar i1 

la votació d’aqucstes esmenes a la totalitat, evidentment, 
conjuntament. 

Els qui siguin favorables a aquestes esmenes, que tinguin la 
bondat de posar-se de peu dret. 

Els qui hi siguin contraris? 
Els qui s’iibstencn? 
Les esmenes han estat rebutjades per 30 vots a favor, 71 en 

contra i cap abstenció. 
Tot seguit, passem a les esmenes a la totalitat de secció. ”hi 

ha una, que 6s prcscntada pel Grup Socialista, i per defensar-la 
tinc el gust de donar la paraula a 1’11-lustre Diputat senyor 
Garcia. 

EI Sr, GARCIA I SÁEZ : Gricies, senyor President; des de 
I’escÓ estant, i molt brcurnent, senyor President, perque del 
debat que s’ha produ”it en l’esmcna de devollici6 del Prqjecte al 
Govern fa un moment, ja s’ha cntrat, jo crec que ha clarificat 
molt les posicions, malgrat que alguna de les intervencions ha 
tendit més a enfosquir-la que a donar-hi més transparencia. 
(Remor de vcus.) 

Se’ns ha dit que del que estern tractant @s d’un Projecte de 
Llei.. . 

El Sr. PRESIDENT : Perdoni, Itlustre senyor Diputat. 
Prego a la Cambra que es mimtingui en silenci. Pot prosseguir. 

El Sr. GAKCIA I SÁEZ : Gracies, senyor President. Deia 
que es tractava d’un Projecte de Llei de crbdit extraordinari per 
a inversions. Per tant, no tant de trobar les raons que donen 
suport a una posició o a una altra, en el sentit de si la decisih dc 
la prorroga és adequada o no -ha quedat suficientmcnt clara, 
des del nostre Grup parlamentari totalment inacicquada-, 
sinb, en aquest cas, una e3mena de cfevolucib d’un pressupost 
d’inversib del Departament de Sanitat i Seguretat Social. No 
anem a entrar una altra vegada a discutir la situacih del Depar- 
tament de Sanitat des del punt de vista financer, del deficit que 
existeix al Departament de Sanitat, sinó a constatar una gran 
rai> que ha mogut el meu Grup parlamentari a presentar 
aquesta esmena de devolució. 

Hem vist que el Departament de Sanitat fa una proposta a 
aquest Parlament, que no arriba a 1.000 milions de pessetes, 
que passa només 2 milions de pessetes dels 900 pcr a inversió. 
És a, dir, que reprcsenta el 4,Wo del total dels 20.000 milions de 
pessetes, per sota de Departaments com el de Governacib, En- 
senyament, Politica Territorial i Obres Públiques, Agricultura, 
Corner$, Consum i Turisme, etcktera. 

Només aixo, només aquesta constatació, la importimcia que 
dóna el Consell Executiu al Departament de Sanitat, a la inver- 
si6, dintre del comput del Consell Executiu 6s motiu més que 
suficient perquk aquesta Cambra voti el rebuig d’aquest 
Projecie. 

Aquest Projecte d’inversib del Departament de Sanitat no és 
de rebut. Donada la situació gravíssima del sector, els proble- 
mes que tenim -amb manca d’assistencia sanithria en moltes 
contrades, comarques, a Catalunya-, els problemes derivats 
de la manca -ja no dic de la qualitat, en molts casos- de 
centres d’assistkncia primiria; els problemes dels hospitals, et- 

cetera, se’ns presenta per resoldre aquesta situació, un pressu- 
post molt per sota, no de les necessitats, sinó d’dtres Dcpartii- 
ments caracteritzats per una menor inversib. 

Algú podria pensar que aquest pressupost, quc la intenció 
d’aquest pressupost del Departament de Sanitat 6s una inten- 
ci6 que ve determinada per fa situació de dkficit quc s’ha trobat 
que tb el Departament. Si no fem inversió --tothom sap que 
fer invcrsió implica, necessiriarncnt, comporta unes despeses 
de funcionament, de personal, etcktcra-, i ,  Slbviament, el De- 
partament no VOI fer inversió, és a dir, prefereix fer la política 
de dir : ((no fem invcrsió perquc durant aquest període trami- 
tori, mcn tre presentem el nou pressupost, és la manera de con- 
tenir les despeses. )) Aixo 6s un p h  d’cstabililzicib real, iin pla 
d’cstabilització real en el Departament de Sanitat, i aixo 6s la 
reconversió, senyor Conseller. No ens expliqui altres histbries. 

Produir aquest procés brutal de retencih de les inversions és 
la millor manera de fer la rcconvcrsib més salvatge. Nosaltres, 
é3 evident que estem en profund desacord amb la seva politica, 
amb la política d’inversib del seli Departament i amb aquest 
Pmjecte de crkdit extniordinnri, en el qual cl Dcpclrlament de 
Sanitat esti moit per sota de les nccessitats que té la població 
en inversib. 

Aquestcs s6n biisicarnen t Ics raons de presentar aquesta 
esmena de dcvolució. Amb aixb no estern dient que tot alio 
que contc aquest pressupost, és ii dir, les inversions en nous 
centres d’assistkncia primaria i en alguns hospitals, no siguin 
inversions necessaries, perque la gran majoria d’elles responen 
a compromisos del senyor Conseller, del pressupost del 82, del 
pressupost del 83, del pressupost dcl 84, que mai s’han redit- 
zat. Per tant, no solament són demandes absolutament justes, 
legitimes i necesshries, sinó compromisos ja contrets en anteri- 
ors cxcrcicis pressupostaris. 

Per aquestes raons, nosaltres demanem a la Cambra la vota- 
ci6 favorable dc rebuig a aquesta secci6. 

Gracies, senyor President; grhcies, senyores i senyors 
Diputats. 

El Sr. PRESIDENT : Per a un torn en contra, te la paraula 
1’IHustre Diputat senyor Escudé. 

EI sr. ESCUD~;: : Gricies, senyor President; des cie i’escri 
també, si m’ha permet. Que quedi clar que en aquesta esmena 
no estern discutint, senyores i senyors Diputats, cl pressupost 
de la sanitat ni tan sols el pressupost del Departament de Sani- 
tat i Seguretat Social, sinó que estern exclusivament discutint 
la participacih dintre d’aquest Projecte de Llei d’habilitació de 
crkdits, la participació que hi té el Departament de Sanitat 
quant a inversions concretes. 

El meu 11-lustre contradictor, cl senyor Garcia, ha fet moltes 
referencies a la insuficikncia de les dotacions del Departament. 
Jo no voldria entrar -evidentment, no hi entrar&- en un 
debat sobre política sanithria o sobre finanGament de política 
sanitaris. Recordo a les senyores i els senyors Diputats que en 
la sessió plenaria número 39 hi va haver un llarg dcbat sobre 
aixb, i jo no tinc la qualificació ni el temps per intentar aprofun- 
dir més aquest tema. D’altra banda, quant al finanrament, tots 
vostbs hauran vist fa uns minuts un debat entre I’Honorable 
Conseller d’Econornia i Finances i 1’1-lonorable portaveu socia- 
lista, senyor Armet, sobre el tema del finanqament immediat 
pcr a la Seguretat Sociiil. 

Asui, hi insisteixo, e3 tracta de capitol d’inversions amb 



ckrrec 8 aquest Projcctc de Llci. 
GI senyor ~ a r c i a  ens diu : << ks insufjcient. >) Evidentment, 

el tcrme (<insuficicnciau 6s molt relatiu. Jo no sé si vostes han 
llcgit unit de les prinicres obres del professor Parkinson, que 
exldicava el cativi qualitatiu de la despesa piiblica entre el 
poder pi1 blic individual i cl coikctiu; cl monarca meclicval 
icnia uncs neccssitats molt grans, perb per raons, si mix no, de 
naturalesa, arribava 1111 moment que quedava saturat; en 
canvi, des que el poder pljblic tt5 una personificaci6 col-lectiva, 
cns ks  impossible, no hem arribar a saber, :I cap pais dcl mbn, 
cltiins sbn els límits de saturacib, quin ks el  gra^^ CIC possibilitzt 
de donar servcis -per riltsa banda ncceswris- als ciutadans. 
Per tmt,  6s un tema molt aleatori saber si una cosa 6s insufici- 
ent o no, en definitiva, probablement tots els Grups dc la 
Cambra arsiIximn ii la conclusi6 que, destinkssirn cl que clesti- 
néssim ii clu:~lsevol conccpte seria semprc insuikient, semprc 
tindrícm una altra fita méscnlli. 

I aixA em recorda una mica -potser inserint-me de noli en 
el cleh:it que hcrn fet abans, amb el senyor Arrnct, hc parlat de 
la peclagogia, dins el tcma pedagbgic-, les paraules del senyor 
Garcia rn’han t‘ct pensar en aquclla exclamació cllissica cle tot 
professor dc dir : <(la meva assignatura es I R  mes important H .  

El senyor Garcia, entre altres dots, té el de conkixer ii fons el 
terna sanitari, per tant troba molt les insuíicibncics de sanitat i 
cns dcia -i té tota la 1x6- que ii Sanitat se l i  destina en aquest 
l’rojccte ( I ’ !  iabilitacib de Credit, un 4,5% dcl total; i feia refe- 
rencia, doncs, que a i<nsenyamcnt... no, no ha parlat d’Enseny- 
ament; Ensenyameni té un 3 5 , 3 ;  Política Tcrritorial té Lin 

24,7; Govcrnacih t6 un 7,FI; Treball té un 7,3, ctcktera. Evi- 
dentment, si cti comptes de ser portaveu cn aquest moment el 
senyor Garcia, ho fos el senyor Xavier Guitart, ens parlaria dc 
les insulkikncics dc Treball, i si fos el senyor Ayguade, cl’Agri- 
culturu, i si fos la scnyora Marta Mata, Ensenyament; vol dir 
que, en definitiva, aquest és un terna en qual no podem cntrar; 
m6s, quan, licr altra bancla, quan en el curs de !u sessib plcnhiii 
niirnero 42 cs va discutir --com recordarn vostes, scnyorcs i 
senyors Diputats- aquell Projecte de Llei --avui dia ja 
aprovat- de Suplcrnerit dc Crbdii i11 Pressupost de I’lnstitul 
Caíalii de Salut, cs vil aciisar quc clcspulliivern un sant per 
vestir-ne un altre; i ara, cn definitiva el que cris ve ii proposar 
cl  scnyor Garcia CS el niaieix ii la inversa. 

Finulment, per no  estendce’rn més, cl scnyor Gr-ircía ha fet 
ut1l-i I-ef‘erkncia a les inversions previstes, ha fet iina referencia 
sol~retol nl tema dels cent rcs d’assistcncia prirniiria. Aquestes 
shn unes qüestions --qq aquesta vcgada sí excelicionaltncnl 
el G r u p  Socialista ens ho havia dit  per enclavant pcr cscrit- 
q ~ i e  crw que la replica és immediata i clara; purament, senyo- 
res i scnyars Diputats, molls de vostes no el tenen, els Grups 
parlarncntaris si, pcro hi ha una extensissima rneinhria que 
:icompanyava ayuesl Projecte cle Llei i ,  aleshores, concreta- 
mciit, hi ha ~ i n a  memoria cte les inversions del Department 
de Sanitat i Seguretat Social, hi ha un dctall de la destinació d’a- 
quest 4,5% dcl total amb ut7 annex psitiier quc, precisament, 
parin dels centres d’assistkncia primiria, i un annex segon que 
parla més cspecificamcnt dc I’ICASS. 

Per Innt, en definitiva, ciis setlibla que només una Ilambre- 
jyda H questa rncmoria esborrarh cls dwbtcs i reccls que té el 
scnyor Garcia. 1 per tots aqucsts motius, senyores i senyors I l i -  
pulats, anuncio en noni del nostre Grup, quc ens oposarem a 

I’adopcih cl’aquesta esrncna i, per tant, votarem en contra. 
tiricies, senyores i senyors Diputats. Grkies, senyor 

President. 
El Sr. PRESIL)I<NT : Correspon als aitres Grups fixar la 

seva posieib, i en aquest sentit, doncs, aquesta Presiclkncir-i ofe- 
reix la pimula., , CEsqucrra Kepublictina de Catnlunya renun- 
cia a intcrvcnir? i 3  Partit Socialista Unificat de Catalunya? No 
intervé? Tiimpoc. I el Grup Popular? Tampoc. Pcr tant, 
podem passiu a la votació, 

Els qui siguin favorables a aciucsta esmena a la totalitat quc 
tinguin la bondat de posar-se dc peu dret. 

Els qui hi estiguin en contra? 
Els qui s’iibsrencn? 
Aqucsta csrncna a la totalitat de seccib ha esbit rebutjada per 

22 vols a favor, 60 en contra i 6 abstencions. 
Passem ara al  debat sobre l’articulat. L’article 1 i6 una 

esmena que afecta la xifra total, per tant és proccdent deixar-la 
per al final. Passarcm ara, doncs, a continuació, als dires arti- 
cles. I ,  per cornen~ar ens trobem guc, en els articles 2 i 3 i en la 
13isposicib iiddicional no hi ha esmenes, per tant, aquesta Prc- 
sidencia posa a votacib ei text del Dictamen per a aquests clos 
articles, 2 i 3, i la Disposició addicional, l’única que hi havia. 
Ah!, be, i la Disposicib final que tampoc tenia csmencs. Per 
tant, en aquest sentit, les posem a votacib. 

Els qui siguin Fworables a aquest text que tinguin la bondat 
de posar-se de peu circ t. 

Els qui hi siguin contraris? 
Els qui s’abstcnen:? 
Aquest conjunt, articles 2 i 3, de la DisposiciÓ addicional i de 

la Disposicib final, ha estat aprovat per 61 vots a favor, 21 en 
contra i 6 abstencions. 

Sorn a l’csmcna número 2, que correspon ai Grup Socialistii, 
per a I’addicib d’una nova UisposiciÓ addicional. Per a 
defensar-la tinc el gust de donar la paraula a la ítlustrc Diputa- 
da senyora Marta Mata. 

La Sra. MATA : Des de l’escó muteix, senyor Frcsident. 
L’esmena que vaig a defensar és una esmena cl’adclició a l’arti- 
culat i qire diu literalment : <<els crkdits corresponcts al servei 
06, Ensenyament, habilitats cn la present Llei per ii la revisió i 
¡’acompliment del Pia Quadriennal de construccions escolars, 
ariicle 61, partida 61 1 .O1 , 614.04, corresponents a 4.470 mili- 
ons cle pessetes, aixi com eis aplicats a la integració de centres 
privats a la xarxa dc centres pljblics, article 61, partida 616.01, 
d’un muntant de 56.600,OOO pessetes, i els aplicats cn convenis 
de corporacions locals, article 76, partidit 760,O I ,  amb un mun- 
tant de 463 milions i cscaig de pessetes, seran destinats, previ 
acord amb les entitats rcpresentativcs de les corporacions 
locals i els centres afectats. )) No es tracta d’una csmena per eli- 
minar cap partida, tot el contrari, ni per augmentar-les --com 
creiem que caldria- I ara diré el perquk, o els perques. En 
primer lloc, el nostre Grup celebra saber que, per primera 
vegada, i quan ja té un cndcutamcnt de més 100.000 milions, 
segons el Grup de la majoria, de més de lli0 segons nosaltres, 
el Govcrn de lu Generalitat pensa cledicar una part del nou en- 
deutament a construccions escolars. Fins ara -que nosaltres 
sapiguem o puguem sdbcr- cap dincr d’endeutarnent havia 
anat per construir cscolcs, ni menys guarderies -com deien 
que es faria als cartells que demanaven la subscripció del deute 
públic. Celebrem, doncs, veurc aquesta partiria nova en la peri- 
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p6cia de l’endeutament, així con1 la partida destinada tl la inte- 
gració d’escoles a la xarxa pública; perb, amb tot, hem ric pre- 
sentar aquesta esmena que obeeix a les mateixes causes i 
molius que ja ha manifestat el nostre portaveu, senyor Armet, 
pero amb un escreix de perplexitat. 

Un crkdit extraordinari hauria d’obeir a causes i tenir fins ex- 
traordinaris, em sembla, no ordinaris i, menys encara, a uns 
fins ordinaris que ja han tingut el seu tractament específic, or- 
dinari i extraordinari alhora, COM és el cas de les construccions 
escolars; no de crcacib, sinó majoritiriament clc reposici6 de 
construccions escolars, objecte d’un pla quadriennal específic, 
i com és el cas de ln integració d’escoles ii la xarxa pública, ob- 
jecte d’una llei de 1983, amb !’afegit que l’un i l’altre han estat 
objectc cl’unes sessions informatives il la Comissih de Cultura, 
on el senyor Conseller d’Ensenyament fins i tot ha arribat a 
parlar de xifres concretes en el cas del Pla Quadriennal, que 
calia financar arnb mks de 6.000 milions anuals -6s ii dir, re- 
partint els 24.000 milions del con-junt entre els quatre anys ens 
en sortien 6,000, la partida que s’hi dedica ks de 4,470, més 
potser els 463 dels convenis amb les corporacions locals- i 
tambb ha parlat, en aquesta Comissió, cle xifres generals re- 
specte al compliment de la Llei dhtegració d’escdes a la xarxa 
pública, i consta en el Diari de Sessions dc la Comissib, una 
quantitat -nosaltres diríem que inflada- que frega els 8.000 
milions de pessetes -pen&~vem, amb cinc anys, segons la 
Llei- i que nosaltres calculem que és mes baixa i que, amb 
1 .O00 milions unuals, des de 1984, més 1985, m@s 1986, ara ja 
estaria a la meitat del seu compliment. 

En l’aplicrlció ci’aquests 20.000 milions s’apliquen 56 mili- 
ons, només a la integració a la xarxa d’escoles públiques. N o  
podíem presentar, doncs, una csrnena de menys, ni cle més, 
quun el que nosaltres volem es veure aquestes partides, amb el 
muntant convenient, cn el pressupost ordinari; per tant, amb 
una esmena no sols de més finanqament allí, sinó de més rapi- 
desí, de més flu’idesa, de més flexibilitat, de mes serietat, dc 
més voluntat política, en definitiva, en la seva aplicacib, en un 
cas i en I’altre. 

Eesmena que presentem, doncs, es conclou proposant que, 
per tenir la certesa de complir el compromís que es va voles as- 
sumir amb el Pla Quadriennal, i que es va aconseguir que s’as- 
sumís amb I’anomenada Llei del CEPEPC de I’my 83, es 
tingui en compte una altra via, la via de la participació dels sec- 
tors afectats que ja és una via legal, la via de la Llei del Consell 
EscoIar de Catalunya, que hem votat en aquest Parlament, 
pero que encara és una via, si no morta, no oberta al trific, no 
desplegada --encara no tenim el Consell Escolar de Catalunya, 
tres mesos després de la seva definició legal; i es per aixo que la 
nostra esmena no pot partar de l’informe preceptiu d’aquest 
Consell, sinó de l’acord amb les entitats representatives de les 
corporacions locals i dels centres afectats. 

Mol tes gracies. 
El Sr. PRFSIDENT : Per a un torn en contra, tinc el gust de 

donar la paraula a 1’11-lustre Diputat senyor Escud6. 
El Sr. ESCUDÉ : Gracies, senyor President. Jo celebro que 

la senyora Marta Mata tingui mínimament una satisfaccib de 
veure que els seus anhels, en part evidentment, han estat es- 
coltats pel Consell Executiu, perque, evidentment - C Q ~  ja 
apunthem abans- el Departament d’hsenyament s’ernporta 
mes d’una tercera part d’aquest credi t, cl’aquesta habilitació de 

credit, supera de bon tros els (1.000 milions de pessetes; ei que 
passa -com ho hauran observat, senyores i senyors 
üiputats- que la senyora Marta Mata ens explicava les insufi- 
cikncies, segons ella, d’aquestes dotacions. Ara, el que h s  al 
final de la seva explicacib no ens deia la senyora Marta Mata, es 
que l’csmena socidista no fa referkncia a Ics quantitats; les 
quantitats, diguem-nc, no Ics accepta perh les respecta i ,  per 
tant, l’esmena no pretkn ni incrcrnentar ni disminuir cap d’a- 
questes partides; en dcfinitiva I’addicib cl’aquesta Disposició 
Addicional consisteix a especificar que tot aixh cs faci previ 
acord amb les entitats representatives de les corporxions 
locals i els centres afectats. Per tant, no és tema cconbrnic, sinó 
que és un tema, diguem-ne de política educutiva. Aieshores, 
evidentment, el que jo haig de dir-li, a la senyora Marta Mata, i 
a tots vostbs, 6s que aquestes partides, la 61 I 61 2, 61 3 i 614 
corresponen -com la senyora Marta Maia hc  apuntava- al co- 
mpliment del Pla Quadriennal, i aleshores jo podria donar un 
detall d’aquest Pla Quadriennal, perb bé, aquest no és el tema, 
sinó que, quant al Pln Quadriennal haig de dir que han estat in- 
formats cle Ics obres incloses en aquest Pla Quadriennal, el Par- 
lament -evidentment-, la ITederaciÓ de Municipis i I’Associ- 
ació de Municipis. 

Quant a la partida 616 -com saben- esli destinada a la in- 
tcgració d’aqucsts centres -del CEPEPC que deia la senyora 
Marta Mati- i el que haig cl’afirrnar és que, si no hi ha esta- 
blerta una rnccknica de negociació és perque precisament en 
aquests moments estB en procks de constitucih una Comissi6 
on estaran representades totes les entitats a qub es fa rcferencia 
en aquesta esmcna. 

Per tant, no ha arribat el moment i creicm que no és el lloc 
adequat, inserir aquest detall en una Llei pressupostaria. 

I ,  finalment, aquí encara la nostra oposició 6s mcs clara, 
perque la partida que ens resta, la 760, és la que afronta I’a- 
nualitat cl’cnguany clels convenis ja establerts arnb 1’Ajunta- 
ment de Ihrcelona, Santa Coloma i Badalona. Per tant, hi ha 
un acord, una concertaci6 total. 

Per tots aquests motius, scnyores i scnyors Diputats, senyor 
President, ens oposarem a I’adopcib d’aquesta esmena. 

Grhcies. 
EI Sr. PRESIDENT : Passem, doncs, ara, a votació aquesta 

esmena. Els qui siguin favorables a I’csmena que tinguin la 
bondat de posar-se de peu dret. 

Els qui hi estiguin en contra? 
Els qui s’abstenen? 
L’esmena ha estat rebutjada per 21 vots a favor, 53 en contra 

i 4 abstencions. 
Passem ara a l’esmena número 3 ,  que són de I’cstat de des- 

peses, a partir ci’ara. 12s presentacia pel ~ r u p  Socialista i per a 
defensar-la tinc el gust de donar la paraula ... (L7. SI: Gurb j 
Sáez úemana per purlar.) 

El Sr. GARCJA I SÁEZ (de Iéscb estctnt) : Senyor President, 
anuncio la retirada d’aquesta esmena número 3. 

El Sr. PRESIDENT : Retirada, grhcies. Cesmena número 4 
@s també del Grup Socialista. Per a defensar-la tinc el gust de 
donar la paraula a 1’11-lustre Diputat senyor Terradellas. 

El Sr. TERRADELLAS : Mol tes Ericies, senyor President, 
senyores i scnyors Diputats. Corn cada debat de pressupostes, 
o en cada debat de pressupostos, discrepem de la manera quc 
es destinen els diners públics per a i’csport catali, que el 
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Govern dc la Generalitat proposa. Sobretot en dos criteris : 
per la manca de planificació i I’escassa coordinacib que hi ha 
amh Ics corporacions locals a I’hora cl’intentar clonar rendiment 
als cquipamen ts esportius. En els iiltims anys, els pressupostos 
d’csports s’han caracteritzat pcr una davallada important en la 
clotacib pci- a instal~lacions csport ives, s’han rcdu’it les partides 
pcr ii equipamcnts públics, i cn canvi, s’han augmentat les par- 
tides privades. 

1,’evolucib d’aquestcs xifres demostra una clara maiica de 
prcvisi6. Vull recordar les senyores i senyors Diputats, que el 
total per a instal-lacions esportives pressupostat per la Genera- 
l i ta t  CIC C’atalunyn cvoluciona de la rniinera scgijent : I’any 81, 
367 milions, el 82, 2.354, el 83, 2.642, et 84, 1.446, el 8 5 ,  
1 . 1  O I i, per a iiqucst any, se’ns proposa en aquest Projecte, 402 
milions de pessctcs, Si ens fixem yuc I’any 83 era un any pree- 
lectoritl, entendrem per que la majoria cl’esportistes de Catalu- 
nya demanem que cs puguin fer, o es demanaria que es puguin 
fer eleccions cada any. 

I s  ciar, fent nbmcros i comparant I’evoiució ~ f c  ics particies 
pressupostiiries per a equipaments esportius en el capítol 7, 
ens trobarem, senyores i senyors Diputats, que, des quc Icl Ge- 
neralitat de Catalunya tk transferencies, el grhfic cn Ics despe- 
ses surt mks o menys així d’harmbnic. D’aquesta manera difi- 
cilment cs pot dir que s’ajut-la I’csport de Catalunya. 

i5n l’cxercici 85, Ics conseqükncies #aquesta davallada 
s’han fct sentir fortament, i s’hnn incomplert la majoria de con- 
venis signats per la Direcció General dc I’Esport i les corporaci- 
ons locals. Estem parlant, senyorcs i senyors Diputats, de 
xifrcs tan importanis com gairebc els 100 milions de pessetes 
que ha hugut d’assumir In Iliputacib de Girona, perquk la Lli- 
reui6 General dc 1’Espot-t ha deixat de complir; 120 milions ii 

Tarragona i xifres sirnilnrs ii la Diputacih de Lleida, i, amb 
menys quantia, perb tambk molt importants, en diferents ajun- 
taments cle Catalunya. 

Eviclentrnent, aquest efecte negatiu el pagarcm més d’un 
any. La mateixa DIrecci6 Gcncral d’EEsports quan d6na con- 
eixenlent cl’aquesta situació a les corporacions afectades parla 
de possihlcs solucions plurianutils davant la greu situacii, CCO- 

nhmica -diu clla- en qui: es troba, per finanqnr equipaments 
esportius. 

Tampoc, evidentment, s’ha complert en a l b  que s’hswia 
prornks que per ii I’any 86 s’dmetrien imves sol-licituds --ho 
havia dit, des d’aquesta mateixa tribuna una membre del Go- 
vern. I ,  per tant, cns trobem que ens costari molt de pair 
iiquesta clisbc?uxa a I’hora cle planificar els diners per als equipa- 
ments esportius. La situaci6, senyorcs i senyors Diputats, 6s 
molt greu i més encara quan hem vist que I’any 85, a més i1 
mcs d’aquesta davallada que hi va haver, s’han desviat diners 
prcvistos per a cquipaments esportius per a altres 
Departaments. 

Pcr tant, amb l’intent de sufocar els danys d’aquests incom- 
pliriicnt el nostre Grup proposa redistribuir les partides ii l’cs- 
port per a aquest Pressuposi i ,  una vegada més, respectem les 
xifrcs globals proposades; perb sense desmcrkixer t’oportunitat 
cl’algunes de Ics ohres proposades entenem que cal prioritzar 
els compromisos adquirits. Algunes cl’aquestes obres nosaltres 
entenem que poden esperar. I poden esperar perque en la rela- 
ci6 de projectes que integrcn el fons de compensacib interterri- 
torial per a I’any 85 -inici i final- ens trobem que, per a cultu- 

ra fisica i esports, es preveu un pla especial per il 1’INEF de 
Lleida, que estan previstos 150 milions, només sc’n gasten 76, 
sc’n proposen, des dcl Pressupost de la Generalitat, 76, se’n 
deixen de pressupostar 74. Pcr a I’ampliació de I’INEF i la Bi- 
blioteca Esportiva de Catalunya a Barcelona, n’cstavcn previs- 
tos 250 i només se’n pressuposten 38 I’any 85. Cadaptació del 
Museu Colet; n’hi havia previstos, p d  Fons de Cornpensacib, 
45, només se’n prcssuposten 5 .  Per a la construcció de nows 
instaflacions del Sant Andreu n’hi havia previstos 25, només 
se’n pressuposten 10. Per tant, &una suma de 470 milions, 
només sc’n pressuposten 200, deixant d’aportar-n’hi 270. Per 
tant, si el mateix Govern de la Gcncralitat creu que aquestes 
obres poden esperar, nosaltres entenem que, seguint aquest 
criteri del mateix President de la Generalitat, que deia fa uns 
dies, textualment deia : <<que es discutcixi, o discutirem el 
que cs vulgui, perb primer que es paguin els que es deuenn. 
Aquest Bs el sentit de la nostra esmena. Intentar completar la 
partida 360. I ,  que sbn els ajuts per a equipaments esportius, 
per a ens territorials, o sigui, ajuntaments, per complir els co- 
mpromisos anteriorment adquirits, sigui la totalitat del que 
pressuposta aquest deute en la partida esportiva. 

Acabo, senyores i senyors Diputats pensant que omplir-se la 
boca d’ajudar I’esport catirli, pero buidant4 Ecs butxaques, al 
nostre entendre, és un mal carni per aixecar I’esport catali al 
nivell més enlla que simplement un eina electorril. 

Moltes gricies, senyor President, senyores i senyors 
Diputats. 

EI Sr. PRESIDENT : Per a un torn en contra, tinc el gust de 
donar la paraula a 1’il.lustre Diputat scnyor Escudé. 

Et Sr. ESCUDfi : Gracies, senyor President. Cenyint-me 
estrictamcnt al tema cle I’esmena, no a les moltes consideraci- 
Q ~ S  d’altrt: ordre que ha fet el senyor Terradellas. En aquesta 
csmcna número 3 socialista, la nihero 4 de I’ordenacib, que 
se’ns ha lliurat, el que es p r e t h  -diu l’esmena- és crear una 
nova partida, que es la de subvencions a corporacions locals 
per a i nstatlacions esport ives afectades per convenis, etchtera, 
corresponent als exercicis 1984 i 85. 

Si el scnyor Terradellas té la bonclat d’examinar el text del 
Projccte legislatiu, veurh que ja hi ha unit partida, la 760.01, 
que precisament diu : {{ subvencions a instal-lacions esporti- 
ves, a corporacions locals, per a compliment de compromisos 
nnteriorment adquirits)). Per tant, ja és exactament el mateix. 
Evidentment la xifra és més petita, perqui: forma part d’un tot 
dc conceptes que van del 600 al 780; pero si a aquest concepte 
n’hi afegim un altre que és practicarncnt identic, que 6s la parli- 
da 730, el titol de la qual és : ((subvencions it instal~lacions es- 
portives, a families i institucions sense finalitat de lucre, per a 
compliment de compromisos anteriorment adquirits amb ca- 
rporacions locals >>, i aquesta partida punia 85 milions, veurem 
que, en definitiva, per a la pretensió que té el Grup Socialista 
per boca del seu especialista esportiu, senyor Terradellas, en 
un 70% j a  se li  dóna satisfacció; i la resta de conceptes que vol 
el senyor Terradellas, doncs, desviar, el de terrenys, Muscu 
Colet, etcktera, si el senyor Terracieihs examina -com crec 
que ha examinat, per les explicacions que ha fet- la membria 
corresponent, veurh que tenen una necessitat evident. 

Per aquests motius, nosaltres, entenent que per donar co- 
mpliment a aquests compromisos adquirits ja és suficient la 
partida pressupostada, ens oposarem a l’adopcib d’aquesta 



esmena. Grlicies, senyores i senyors Diputats. Grhcies, 
senyor President. 

El Sr. PRESIDENT : Bé, doncs, anem arn a passar R votacib 
aquesta emena número 4 que s’aclibii de debatre. 

Els qui siguin favorables a aquesta esmena que tinguin In 
bondat de posar-se de peu dret. 

Els qui hi estiguin en contra‘? 
Els qui s’abstenen? 
L’esmena ha estat rebutjada per 22 vots a favor, 52 en contra 

i 3 abstencions. 
Seguim, ara, amb I’csmcna número 5 ,  tambc del Grup Soci- 

alista. Per a dcfensir-la tinc el gust de donar la paraula a 
I ’ i 1.1 us t re senyor I> i puta t. . . (1, ’i. St: 7bmirs s áixm p ~ r  padut: 1 

EI Sr. TOMAS ([IíJ jéscó estslnnd : Senyor Presicient, per an- 
unciar que defensarem conjuntament.. . 

EI Sr. PRESIDENT : ... Senyor Tomis, perdoni. .. 
EI Sr. TOMAS : . .ja número 5 i IC? número 6. Senyores i se- 

nyors Diputats. Com vostks molt b6 saben, Catalunya cs I’úni- 
ca comunitat autbnomn en qu& el Pla d’Obrcs i Serveis es 
tracta a nivell de dotar Ea comunitat. as a dir que, aqucst Parla- 
ment, encara que amb un encert, l’any 8 I ,  va prendre una deci- 
sió cle tractar col.lectivament, a nivell de Catalunya, el Pla d’O- 
bres i Serveis. 

Lcs raons que es van esgrimir, que van ser compartides per 
la majoria d’aquesta Cambra, van ser que calia dur una politica 
de planificwió vist l’cstat de clefkit d’infrastructures i de ser- 
veis que patia el nostre pais. Que calia jerarquitzar aquestcs 
mimcances f que, a partir d’aqui, a través d’una correcta politica 
de jerarquització de les inversions, permetria superar els dcfi- 
ci ts esta hlerts. 

Aquesta politica havia de permetre, fonamentalment, que 
tots els ciutadans de Catalunya, visquessin on visquessin, i 
molt especialment aquells ciutadans que viuen en Z O ~ C S  quc 
podem anomenar municipis rurals o municipis petits, tarnbk 
disposessin d’aquells serveis minims quc els permetks viure, 
viure b& en cl scu propi poble. ks a dir, viure cn cl poble. 

Aquelles palitiques, a través de l’aprovnci6 del Pla de Bases i 
de Serveis, van establir uns mínims, uns mínims necessaris, el 
que era l’aigua, I’cnllumenat, el clavegueram, cl tractament 
d’aigiies residuals, I’asfalht de carrers, I’urbanisrne, ctcetcra, 
etcetera. És a dir, un conjunt de criteris que facilitava, precisa- 
ment, t-iqucl la plani ficacib i aquella jerarquitzncid, de les 
inversions. 

L‘objectiu final de la decisió presa al seu dia al Parlarnen1 era 
quc, I? través d’una iniciativa d’aquest Parlament, pmhvem 
endavant un úesig -que jo crec que és compartit en aquesta 
Cambra-, que 6s el desig de l’equilibri territorial. 

Quh ha succgit? Ha succe’it tot el contrari del que ens esperi- 
vern. Per exemple, una de les raons era vincular I’Administra- 
cio de la Generalitat amb les inversions cn les administracions 
loca~s, ICS inversions en els municipis. És a ciir, que la Cienerali- 
tat fes seves, corn a instrument nord de la seva política, les in- 
versions cap a aquest conjunt de municipis que sbn aproxima- 
dament 940. 

Si agafem les xifres de les aportacions de les diferents admi- 
nistracions, en els darrers anys, en el Pla &Obres i Serveis, 
veiem que la vinculaci6 de E’Adrninistracib de la’ Generalitat, 
es a dir la vinculacih dels diners que aquest Parlament ha apro- 
vat cap n I’hrea de serveis, han estat minims. I jo voldria llegir 

xifres; per cxemple, I’any 84, cls que van destinar cls ajunta- 
ments van ser del 54O/o, les Dipuhcions mcs la Corporació Met- 
ropolitana, el 21% i la Generalitiit nomes va destinar-hi el 
7,92(?h, és a dir, el 8%, I’Bstat el 16°h. L‘any 85 trobcin cluc els 
ajuntaments hi destinen el 47%; les Diputacions, el 24,2lo/o; la 
Generalitat, 1’1 i ,36%, i l’Estat, el 15%. I ,  sorprenentment 
veiem que aquest any, en aquests prcssupostos que s6n els 
d’invcrsions cap a aquests municipis, lli Gcncralitat redueix lli 

seva aportació al Pla d’Obres i Serveis en un 5Q0/o. 
Bs a ciir quc, cn aquests moments, sorprenentment, quan el 

Grup parlamentari que dóna suport al Consell Executiu de la 
Generalitiit estil portant R tcrme una campanya aferrissada de 
la defensa del petit municipi, clcl municipi rural, el Conscll Ex- 
ecutiu redueix al 50°% la seva aportaci6 a hvor d’una política de 
jcrarquització per a Fa millora clcls serveis i Ics estructures en 
aqucsts municipis. 

Nosaltres creiem que aixo no kscorrecte, que aixo cal reduir- 
ho, que aquest camí cal reclreqar-10 i, en aquest sentit, nosaltres 
hem proposat Ics nostres emenes : dues csmencs que tenen 
només corn a lbgica incrementar el 1 OO?h l’aportació al Pla ci’0- 
bres i Servcis que aquest any projccta portar el Consell Execu- 
tiu; ks a dir, passar de 415 milions a 880-890 milions. D’a- 
questa manera, C Q ~  a mínim, corn a minim, I’Adrninistraci6 
de la Generalitat, el Consell Exccutiu aportaria el mateix pres- 
supost que aporta I’Estat al Pla d’Obres i Serveis. 

Aquests recursos els treiem de dues partides : la primera 
partida és la de 760.02, a la qual hi destina 400 milions de pes- 
sctcs per obligacions derivades dels plans en execució, Si real- 
ment s’han de destinar encara 400 milions de pesscfes, del pla 
d’0brcs i Serveis, pendents rl’anys anteriors, no fa m6s que 
donar-nos la ra6 que els recursos que aporta el Consell Exccu- 
tiu, al Pla d’Obrcs i Serveis 15s mínim i és insuficient, Si és que 
els 400 milions de pessetes són conscqükncia c h n a  mala 
gestici.del Pla d’0bres i Serveis V O I  d i r  quc, d’altra banda, 
tenim raó de traslladar-ne 300, tl’aquests 400 milions de pesse- 
tes, cap al Pla d’Obres i Sesvcis. 

Per una raó o per I’altra ens semblaria molt just que aquesta 
csrnena fos acceptada, en el sentit de refort;ar el Pla d’Obres i 
Serveis. 1 I’altra partida, que és de 165 milions dc pessetes, ve 
derlvacla de la Direcció General de la Seguretat Ciuladana. 

En funció que, com que hem tingut un tramit reglamentista 
molt estricte, que no podem passar partides d’un Departament 
a I’altrs, clins del mateix Departament hem vist que era molt 
més prioritari invertir per equipar infrastructures mínimes als 
nostres municipis, que no cap a equipar la Direccib General a 
base de mobiliari, d’estris o dc maquiniria, com es proposa. 

En aquest scntit, nosaltres proposem aquesta esmena, 
aquestes dues esmenes, que no signifiquen altra cosa que in- 
crementar al 100°/o l’aportacib del Consell Executiu de la Gene- 
ralitat al Pla d’Obres i Serveis, i penso quc aprovant-les fariem 
un bon servei 8 Catalunya i ,  molt especialment, als municipis 
petits. 

Mol tes gracies. 
El Sr. PRESiDENT : Per a un torn en contra, tinc el gust de 

donar la paraula a I’ltlustse Diputat senyor Escudé. 
EI Sr. ESCUI36 : GrAcies, senyor President. El senyor 

Tornas -com bé ha dit- pretén, a través de I’esmena -o el 
seu Grup pretén-, a t r ads  de les esmenes número 5 i 
nhmero 6, incrementar les aportacions de la Generalitat al Pla 
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d’Obrcs i Scrvcis d’enguany : 300 milions pes Lina partida i 
167 i escaig per i’al tra. 

En cleiinitiva, cl que pretén aquesta esmena, aquesta dualitat 
d’csmcnes, és quc la Generalitat descarregui E’esfbrq financer 
cl’dtrcs institucions. I nosaltres entenem que no 6s aquest cl 
cas, perclub el Pla d’Obrcs i Serveis d’enguany, el de l’any 86, 
tia estat convocat cti virtut  cl’un Decret, el 212/85, del 23 de 
juliol, desplegat per ~ i n a  Ordre del 23 del maleix mes i any, 
pels quals s’asscnyalen uns criteris, i aquest pla ja estil, la nor- 
mativa legal jicr B la nova eclici0 del pla Ja esth molt avanGada, 

Aleshores, aquesi projecte tan avanpt  -com deia- de Pla 
cl’Obres i Scrvcis de l ’my 80 preveu una distribticib del cost co- 
rrcsponenl, que ks  de l’ordre de 2.3 15 milions, cntre I’Estat, la 
Gcneralitat, les diputacions i lli Corporació Melropolitanit. En 
definitiva, doncs --repeteixo el yuc  he dit abans-, el que pre- 
tciien aquestes esmenes no es incrementar el Pla d’Obres i Ser- 
veis, donar s a M x c i 6  a aquestes necessitats d’infrastructura, a 
la qual I’eia refcrkncia el senyor Ibrnhs ,  sin6 descarregar a 
atires institucions I’esforG financer corresponen t. 

Per tant, nosaltres entenem quc ja 6s suficient I’cesforC que fa 
In Cieneralitat, dc I’orcirc de 415 milions de pessetes. Peco, és 
que, I I  mcs, les esmenes socialistcs --com j;i se’ns ha 
asseny4at-, la primera ci’elles cl que pretén 6s eliminar les 
aportacions, prciendre obl igrzcions dcri vades cfe plans en exe- 
cució anteriors, la qual cosa ens sembla evidentnient 
im possi ble 

1, qiiant ii i’esmena nhmero 6, el que pretén -com ha indi- 
ca[ el senyor M e v e  Tomas- és reduir també fortament les in- 
versions de 121 IIirccci6 General de seguretat Ciutndana. Ales- 
hores, saben vostbs que el mes de juny  proper hi huurli una in- 
corporacih de 239 mossos d’csquaclra i ,  per tant, cal posar cn 
miirxii cl centrc CIC formaci6, que existeix a Mollet del Valles, 
es iieccssiten uns programes cl’inversió per a la xarxa de comu- 
nicacions de la Policia Autonomica, la coordinacih amb les po- 
licies locals, ctccteni, i ,  finalment, aquests mossos d’esquadra 
tlc novii incorporxii, han d’anl-ir destinats a ampliar la prescn- 
cia cic la nostra policia autonomica a altres cotitracies dcl país, 
COM 6s il Girotia, Lleicia i Tarragona i ,  pcr tant, fa imprescindi- 
ble u n  progrimia d’itiversions i, en cletinitiva, podem desvi- 
a r  aquesta partida per donar satisf‘acció a aquesta proposta del 
Grup Socialista que, en dctiniiiva, reverliria en un major cost 
de fiiianCamcnt pcr part d’altres entitats molt rcspectables, 
pcro que no és la qiic defenseni cn aqiicsts momcnts, des d’a- 
quest escó. 

Griwies, scnyor I’residcni; grr‘lcies, senyors Diputats. 
El SI: PKESIDBNT : Tenint en compte que s’hiln debatut 

conjuntament, suposo que no hi ha inconvenient a votar-les 
t a tn b i  conj LI ntzi rnen t , 

I4,ls qui siguin favorables a aquestes esmenes, que tinguin la 
bondat de posar-se de pcu drel. 

Els qui hi estiguin en contra? 
Els qui  s’abstencn‘! 
Aquestes &res esmenes han estat rebut-jades per 26 vots a 

favor, 62 et1 contrii i 4 abstencions. 
Ara passem a l’csmenit número 7, presentada pcl Grup parla- 

nientari dci IJartit Socialista Unificat cEc Catalunyn. Per 
clcfcnsar-la ti tic ei gust de donar la paraula LI I’Il-lustre Diputa1 
senyor Vives. 

El Sr. VIVES : Grkics, senyor President. El nostre G r u ~  

parlamentari va presentar una serie d’csmcnes de demanda 
d’informacló, pcrque malgrat les expressions del senyor 
Escudé, en el sentit que han prescntat una abundant mcmoria 
que recull i molt completa amb el que diu, ccsblidn>), <Isblida)> 
cra I’cxpressió, perd6, solida membria que recollia tot el que es 
dcia després, en I’estat de despeses, eren partides de les quals 
la rncmoria no en deia absolutament res. Vam demanar la in- 
formació complcmcntiiria al Grup  parlamentari de Convcrgh- 
cia i Uni6, se’ns ha subministrat i, consegiientment amb 
aquest subministrament, nosal tres anunciem la retirada de les 
esmenes --amb un gest que segurament cls afeccionats al 
Futbol agrairan- 7 ,8 ,9  i I 2, senyor Presiclent. 

El Sr. PRES1UF:NT : Per tant, la I O no és retirada‘! 
EE Sr. VIVES : La i0 no ks retirada, i si el senyor President 

El Sr. PRESIDENT : Exacte, molt bé. 
El Sr. VIVES : Bd, I’esmena i0 és una esmena que fa rere- 

rkncia al Departament cl’Enscnyament i que té cl’entrada una 
Iirnitaci6 -i vull dir-ho, perquk no hi hagi cap malentks en re- 
laci6 amb I’objcctiu final de l’esmena-, te la limitació dc la 
mclditicacib de t’article 1 1 I del Reglament de la Cambra, per 
part de la majoria absoluta d’aquesta, de Convergencia i Uni6, 
que impedeix fer esmenes creuades i, per tant, poder ponderar 
prioritqts entre diferents Ilepartaments. El fet d’haver d’es- 
collir dins del rnatcfx Departament quin criteri de priaritiits, 
evidentment pot induir a alguna mala interpretacib d’aquesta 
esmena, perque el que planteja aquesta esmena és reduir els 
diners que van destinats a la construccib de centres universita- 
ris per incrementar, en canvi, les dotacions cz les construccions 
de centres d’EGB, de Formtció Professional i per a la integra- 
ci6 de centres privats a la xiirxa pública. Res mes lluny de la 
nostra voluntat que reduir les dotacions per SI les construccions 
de centres universitaris, perh, hbviarnent, es un mecanisme al 
qual cns veiem abocats per aquest argument reglamentari, en 
primer lloc; perb, en segon lloc, perquk aquest és un traspas re- 
alitzat recentment i ,  consegüentment amb aixb, entenem que 
calia fer una valorzlcici més acurada d’aquest. Si ara, acabat de 
traspassar aquest paquet d’univcrsitats, se’ns diu ja que la Ge- 
neralitat hi ha de col-locar, del seu propi diner, del deute públic 
em& per ella, aproximadament, no aproximadament, exacta- 
ment, 1. E 53.400 pessetes 6s obvi que, una de dues, o el traspis 
al seu dia vii ser mal valorat o les necessitats dels centres uni- 
versitaris de Catalunya estaven mal calculats, per part del 
Govern ccntral i ,  corresponsablement, per part del Consell Ex- 
ecutiu de la Generalitat. 

Per tant, COM que, O estava mal valorat, o no es preveien ne- 
ccssilats, nosaltres entenem que el que cal és actuar en relacib 
amb el tema central, trasphs, en aquest cas, valoració, i no tant 
colbcar- hi diners nostres, que, en definitiva, és reconkixer 
que vsm fer malament una d’aquelles dues consideracions. 

Per altra banda, nosal tres no redu‘im, evidcntment, aquesta 
partida del 100°/o, sino només en el seu 50% per incrementar la 
construcció cle centres d’EGR, de FP i la integracib de centres 
privats a la xarxa pGblica. 

Per yuk 51 EGB? Perqub de la relació que hem pogut estudiar 
de la mernbria presentada, dels vint-i-set centres presentats, 
dels vint-i-sis centres presentats, més ben dit, hi falta encara 
I’anhlisi, la predisposicib, Ic? inversió en un centrc relacionat en 
el Pla Quadriennal, perquk dels catorze centres quc se’ns plan- 

m’iluforitza, immediatament la substanciaríem. 
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tegen en aquesta llista annexa, cap d’ells estava dins del Pla 
Quadriennal i, en canvi, d’aquests, cinc, cinc ja cstaven progra- 
mats en ei pressupost de I’any 1982; és rl dir que hem passat 82, 
83, 84, 85, arribem al 86 i cinc centres, les inversions clels 
quals ja estaven programades per a l’any 82 ens apareixen ara 
en el pressupost, en aquesta habilitació de crkdit de 20.000 mil- 
ions de pessetes. 

Els disset centres que s’esmenten també en aquesta relació, 
dins del capítol d’EGR, són aules de pre-escolar que tampoc 
estan incloscs dins del Pla Quadriennal i, altramcnt, dins d’a- 
questa relació, a vint-i-tres centres dels relacionats se’ls consig- 
nen entre tres i cinc milions de pessetes, quantitats ridícules, 
que no sabem exactament per a que  serviran en el marc de la 
inversió prevista en aql-lesta partida. 

Pel qub fa referhcia al Batxillerat Unificat Polivalent, tres 
dels deu centres afectats per les inversions proposades estaven 
també en el pressupost del 82; és ii dir, 83, 84, 85, no s’ha 
acomplert aqucsta inversió, torna a apareixer ara, aqtri, i, per 
altra banda, perquk les quantitats consignades pels llistats pre- 
vistcs en el Pla Quadriennal, dins de I’any 1986, són absoluta- 
ment ridicules. 

I, altrament, podriem dir també en relació amb els centrcs 
de FP, dcls quals, dels sis centres que s’csmenten en la relacib, 
dos ja estaven programats per ;i I’any 1982, 

Com a conseqiiencia d’aquesta situacih, entenent que el que 
cal 6s complir els compromisos preestablerts, entenent quc el 
que cal @s fixar un.ordre de prioritats i adequar-nos al que va 
ser el nostre comportament, tant en el traspis com en la valora- 
ció, el nostre Grup parlamentari el que planteja 6s la reducció 
de la partida 61 5.01, en 600 milions de pessetes, sense que 
aixo vulgui dir, en cap cas -repeteixo-, que tinguem una pre- 
disposició contraria a les inversions en centres universitaris, 
sinó quc, en qualsevol cas, cal acollir-se cadascú a les sems re- 
sponsabilitats en el moment de la valoració del traspis corres- 
ponent, i plantegem que aquests diners siguin repartits : 400 
milions a la concessió de centres d’ECiB, cl’acord amb l’argu- 
mentació que hem emprat, 100 milions a la conccssih de 
centres de Formació Professional i 100 milions més a la inte- 
gració de centres privats a la xarxa pública. 

El Sr. PRESIDENT : Per a un torn en contra, tinc el gust de 
donar la paraula a I’ltlustre Diputat senyor Escudé. 

El Sr. ESCWDk : Grkies, senyor President. Jo voldria tran- 
quiilitzar el  senyor Vives, realment és així com ell diu, 6s el 
Reglament el que dificulta o impossibilita el fet de les esmenes 
creuades entre departaments. 

Aleshores, el senyor Vives lamenta, per tant, que hagi de 
treure els diners que ell creu que són necessaris a altres partides 
del mateix Departament, treure’ls de la construcció de centres 
universitaris, i diu que ho Iamenta. Jo lamento el mateix, pero 
a I’inversa, 

Fa una estona, en una esmena a una disposicib addicional, la 
Illustre representant del Grup Socialista, la senyora Marta 
Mata, lamentant també Ies insuficiencies d’nquestcs partides 
del capítol VI, d’Ensenyament, acabava resignant-s’hi i posava 
uns altres condicionants. EI senyor Vives considera que aixb és 
insuficient i ens ha expIicat Ics seves argumentacions, en 
virtut de les quals caldria dotar més generosament, més abun- 
dosament, aquestes partides. Ara, aquí hi ha una opció neces- 
&ria, uns recursos escassos i, aleshores, lamentant-ho molt, 

no podem donar satisfaccih ai propbsit que ens demana el 
senyor Vives, perque, com ell ja ens ha apuntat, aquesta partida 
de I .153.400.000 pesscles, una xifra ben concreta, ja 16 una 
destinació determinada, coin ell ja apuntava i jii vam purlar en 
Comissió. Concretament, hi ha 853.400.000 pessetes, que 6s 
I’anualitat d’enguany de les obres, quc ja estan en curs de rea- 
litzacib, a la Facultat de Medicina; ;I I’Escola Tknica Superior 
de Camins, ii 1’Escola Tbcnica Superior de Telecomunicacions 
i a la Facultat de Geologia, i amb la resta s’iniciaran les obres 
realment nccesshries a les tres universitats catalanes. 

Per aquests motius, i essent impossible donar satisfacció, 
per aquests motius que he explicat, als propositsde modificacib 
que cns feia el senyor Vives, anuncio que el nostre Grup 
votara en con t ril. 

Gracics, senyores i senyors Diputats; grkies, senyor 
President. 

El Sr. PRESIDENT : Bé, podem piissar ara a la votaci6 d’a- 
questa esmcna. 

Els qui siguin favorables a ella, que tinguin la bondat cle 
posar-se de peu dret. 

Els qui hi siguin contraris‘? 
Els qui s’abstenen? 
L’esrnena ha estat rebutjada per 3 vots ii favor, 64 en contra i 

28 abstencions. 
Ens correspon ara de tractar de l’csrnena nhmero 11 ,  del 

Grup Socialista. Per a defensar-la, tinc el gust de clonar la pa- 
raula a l’lllustre Diputat senyor Clotas. 

El Sr. CLOTAS : Grkies, senyor President, de I’escÓ estant 
Bé, en realitat, la shiida documentació i rncrnirria que acompa- 
nyaven aquest Projecte de Llei I que abans feia csmcnt el Ili- 
putat itlustrc senyor Escudé, en cl Departament de Cultura, 
realment, no era tan shlida, i aquest va ser cl motiu pel qual cl 
Grup Socialista va presentar una esmena per solkitar infor- 
mació d’aquest Projecte de Llei. 

Nosaltres varn veure, en aquesta habilitacib de credit de 
20.000 milions, que en el Departament de Cultura k s  perlictua 
una cosa que h c q  vingut denunciant reiteradamcnt en cadas- 
cun dels exercicis pressupostaris anteriors, i 6s un desequili bri 
cert entre t’aeció que el Departament té vers les corporacions 
locals o vers les institucions sense finalitat de lucre. Aixo ha 
varn denunciar I’any passat i fii dos anys, també en la sessib in- 
formativa que va tenir lloc fa pocs dies amb el nou Conseller de 
Cultura, fent-li veure que en una direcció general de difusib 
cultural, no es comprenia, sota cap concepte, que hi hagues 
mes subvencild, a les institucions sense finalitat de lucre que a 
les corporacions locals, ates que, difusió cultural, és justament 
des de les corporacions locals que es pot fer aquesta tasca. 

i ,  per altra banda, conternplavcm també que tenia una 
ínfima repercussib, en aquesta habilitació dc crkdits, el recent 
signat acord interinstitucional en mathria de cultura; tan sols 
en el Museu d’Art Modern. Per tant, varn presentar aquestes 
esmenes sol-licitant informació, tot i tenint en compte que ini- 
mediatament després anavem a celebrar una sessió informativa 
amb el Conseller, que ens va dir que no podia precisar amb ex- 
actitud el que contenia aquest credit extraordinari, perquk --i 
aixb és cert- sobretot feia referkncia a projectes de cantinukit 
d’exercicis pressupostaris anteriors. Des d’aquest punt de 
vista, nosaltres vam decidir no presentar estncna a la totalitat 
dc rebuig perquk, per un costat, perpetuava uns dkficits que 



DIAKI DE SESSIONS / P-Niim. 56 / 5 marq 1986 J S E S 1 6  PLENARIA Núm. 47.2 
- _ _  -. . 

2492 
- ”.. - ~ 

nosa1 trcs denunciiwcm en al tres exercicis, pcro, per altra 
banda, ks cert que significavti un prqjcctc de continuitat. AI 
muleix temps, I’F Ionorablc scnyor Conscller de Cultura, 
senyor Ferrer, ens vil dir cluc desconeixia quin seria el pressu- 
po!it pcr a I’any 86, per al Ilcpartament CIC Cultura. Intueixo, 
pcr tant -ho dedueixo, més preciximcn t - , yuc el pressupost 
dc cultura el far& també dircctamcnt, 1’EionorabEe senyor Con- 
scllcr d’Economia, senyor Cullell. Per tant, esperarem aquest 
projecte ciefini tiu de pressupostos de I’any 86, contemplarem 
amb tota cscrupolositat que no contingui cls niatcixos crrors 
~ L I C  en anys anleriors, quc es corrcgcixi aquesta dinAmicn de 
no contcmplar con] it instruments bisics les corporacions 
locals de Cnlalunya i ,  per altra bantlu, que contempli els co- 
inpromisos que s’adquireixin, atn b la signatura rl’aquest acord 
interinsti~ucional cle cultura, en eis nous pressupostos. 

Aixb ha cstat un dels elements -diguem- polemics en la 
(larrera dimissib del Conseller Kigol; creiem que  ho haiiran de 
conlemplas els pressupostos ordinaris del 86. Iks d’fiquesi 
punt de vista, senyor President, anuncio la retirada d’aqucsta 
esmena, i ununcio al mateix temps un treball amatent en els 
nous prcssu postos. 

El Sr. PRESIDENT : Moltes gricies. Passem it I’esmenn se- 
giienl, que és la número 13, també del Grup Socialista. 
defensar-fa, tinc el gust de donar la paraula a I’Il.lustse ili 
senyor Tomis. 

Iéxh mtant) : Senyor President 
comunicar-li yue agruparem 13, 14, I5  i 16. 

EI sr. TOMAS 

El Sr. IJRI:,SIDENT : Molt bé, moltes gricics. 
El SI: TOM AS : L‘objectiu d’aqucstcs esmenes és simple- 

ment un : és mostrar palesament davant d’aquest Parlament 
que, per tercer any consecutiu, la Generalitat de Catalunya no 
invertirh ni una pesseta en obres noves en rnatksia dc carrete- 
res. F estern pagant, cl’aquesta mancrl;l, aquella errbnia i nefasla 
politica de carreteres seguida els anys 8 I, 82 i ,  molt especial- 
ment, I’my 83, com ja va quedar molt clar en la interpel~lació 
que, en aquest sentit, va fer cl nostre Grup el mes de 
descnibre. 

L’arry 83 es vim pressupostar 2.900 milions de pessetes i, en 
canvi, es comprometeren 16.700 milions de pessetes. Aixb, se- 
nyores i senyors Iliputats, ha hipotecat ~bsolutament tota polí- 
tica dc carreleres a Cai;dunya. Els deficiis de carretercs en 
aquest rnonicnt són enol-mcs; CE Consell ExecutiLi i c l  Dcparta- 
m n t  110 tencn resposta a Ics dcmandes de noves carreteres 
quc es fan ;i Catalunya, i ,  R mks ii més, amb I’rigreujani que les 
carrctercs inicizidcs en els anys 83 i els anteriors no estan 
i1C il b;l LI e s. 

131s delicits, apraxirnilclameni, a la Costa Hrava, a les carrete- 
res de la província de ‘Tarragona o de les caniarqucs de Tarrago- 
na, la carretera de Vilunova-ViIrt~~~nca-Sitges, que ks u n  dkficit 
histbric, amb un índex de rnit.ii1 de circulació elevadíssirn, i yuc 
contintia estant incomplcta ... Tot plegat que, en aquest pressu- 
post, yirc es el pressupost d’inversions quc fa el Consell Exccu- 
iiu en rnalh+ia de uarrctercs, aquest any, que quedi malt clar 
-pcerque no es pol anar fent prornescs ihlscs arreu de 
Ctitalunya-, uqucst any la Gcneralitat no consiruirit cap nova 
ca I’ re t c ra it Ca 1 i I ILI n y a. 

Pcr contra, la parliclii d’inversions, de 300 milions, es destina 
a pagar Ics cxpropiacions fetes I’any 83; és a dir, els ciutadans 
cxpropiats en matbria de carreteres I’any 83, eiicara no han 

cobrat aquelles cxpropiacions, la qual cosa 6s greu, pecque els 
intercssos d’aquests ciutadans han querlat notablcment 
afectats, 

Nosaltres, e1 que hem pretks amb aquestes esmenes @s acon- 
seguir, intentar aconseguir un paquet de diners, de milions, 
que permet& endegar i renovar la política d’inversions en car- 
reteres, pero en el sentit que no voldria que s’cntengués la 
nostra esmena en e1 sentit de lesionar els interessos dels expro- 
piats, ni que nosaltrcs ens oposem a 1’Institut de Cartografia 
-que, per ceri, és un institut que senibla que hi dcstinem cada 
any molts centenm cle milions i quc la producció clel qual és 
prhcticamcnt zero, sembla un institut creat per a la renovaci6 
de la tecnologia per obtenir una producció final zero; ni els 
mapes E :5.000, ni els mapes 1 :25.000, la producció es molt 
escassa, i que, en canvi, la disponibilitat de material, dc ma- 
quinliria, és enorme, és a dir, aquell objectiu de convertir 
1’Institut Cartogrific de Catalunya en el millor institut carto- 
grafic d’Espanya i, si pot ser, d’Europa, ha fracassat; en aquest 
sentit, nosaltres també proposivern una csrnena-, per6 tan 
sols per no dir que el nostre Grup s’oposa que l’lnstitut Carto- 
grific dc Catalunya funcioni, nosaltres, senyores i scnyors Di- 
putats, retirarem les quatre esmenes. 

M o 1 tes grhci es. 
El Sc. PRESIDENT : Be. Prosseguim, ara, i S Q ~  <i r I esesme- 

nes i7 i 18, del Partit Socialista Unificat de Catalunya. Pcr a 
defensar-les, tinc el gust de donar la paraula -per a defensar la 
que vulgui, naturnlment - a 1’11-lustre Diputat senyor Vives. 

Ei Sr. VIVES : Sí, senyor Prcsidcnt, la 17. 
El Sr. PRESIDENT : Ida 17. 
El Sr. VIVES : La 17 6s una esmena que pot estranyar algllr; 

és una esmena de demanda d’informacib. Dc demanda d’infor- 
mació perque es pressuposta una partida destinada al consorci 
concessionari d’aigiies dels ajuntaments i indústries de Tarrii- 
gona, de 33.822.366 pessetes. Bé, nosaltres vam fer I’esmena 
dient : ({Exactament, a qui: va adreqat aixb? n Val a d i r  que, el 
dia d’ahir, vam rebre la informació del Consell Executiu, expli- 
cant a quk anava adreGai aixo. Si situem el tema en el Ple de la 
Cambra, és per -en aquest cas i sense que scrveixi de 
precedent- saludar la decisi6 del Consell Executiu de la Gcnc- 
ralitat. I, pcr qui: dic aixb? Dic aixb perquk és cvidcnt que els 
municipis de Tarragona, de Reus, de Vila-seca i Salou i d’altres 
cle la zona del Camp de Tarragona, o del Baix Camp o de 1’Nt 
Camp, tenen greus problemes d’aigua; que és phblic i notori 
que, des de Fi aproximudament deu anys, les aixetes de la 
ciutat de Tarragona llancen aigua completament salada, i aigua 
no potable; que k s  públic i notori que, des de fa tres anys, I’A- 
juntament de Reus es veu obligat a tallar durant més del 50% 
de les hores del dia la distribució d’aigua als seus ciutadans, i 
que, en aquesta situació --i aquí ks on volia arribar-> és just i 
6s absolutament imprescindible la solidaritat de la resta de 
zones territorials, no només de Catalunya, sinó del conjunt dc 
I’Estat, amb aquelles afectadcs per aquest problema. Solidaritat 
que, segurament, no entcnia la gent de la UCD i aquelles 
forces polítiques que li van donar suport, qunn en la Llei cl’l de 
juliol del 81, de ccssib d’aigües al Camp de Tarragona, en el 
seu article 2, apartr-lt tercer, col-loquen un paragraf que diu e1 
següent : ((El aprovcchamicnto de las aguaw --s’est(i referint 
al minitransvasament de I’Ebre- ((de dicha concesih cleberi 
realizarse, en su caso, sin aportación cconómica alguna con 
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carga ti 10s Presupuestos Generales del Estado >). ks a dir, que 
la mateixa gent quc feia la Llei deia que, si Tarragona, Reus, 
Vila-sem i Salau i la resta de poblacions volien aigua, que es pa- 
guessin el cost d’aquest minitransvasament. Per tant, cns alc- 
grem que el Consell Exccutiu consideri que cal fer aquest acte 
de solidaritat dc la resta de Catalunya envers aquelles zones 
afectades per aqucst problema, i ,  a partir d’aqucsta alegria, an- 
unciem la retirada d’aquesla esmena. 

EI Sr. PRESIDENT : Vc ara E’estnena número 18, també 
del Partit Socialista Unificat de Catalunya. Per a defensar-la, 
tinc el gust de donar la paraula ai mateix senyor Vives. 

El Sr. VIVES : Si, senyor President, efectivament. J o  
voidria defensar conjuntament les esmenes números 18 i 20, 
del nostre Grup parlamentari, que fan referimcia totes elles al 
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. I ho faré tele- 
grrificament per dir que la primera de les esmenes és una 
esmena de supressió d’una parlida de 16.28O.OOO pessetes, que 
es titula teIegrAficament (i Ajuts pcr a millorar les condicions fi- 
nanceres de línies de foment $). Com sigui que, ni cfe la sblida 
memoria aportada com a annex a aquesta habilitació de credits, 
ni de I’explicacib que se’ns vil donar en Comissió, liem tret 
I’aigua clara de que es tracta exactament aixo --i no n’hem tret 
I’aigua clara pel fet que se’ns ha cxplicat que sixb són subvenci- 
ons a tipus d’i n teres-, i a nosaltres cns queda el du btc de si no 
caldria, en tot cas --en aquest cas-, fer la distincid, entrc all0 
que siguin subvencions a tipus d’interes des de I’irptica cle la in- 
versi0 per part d’aquelles entitats a les quals vagi adrecada 
aquesta subvencih, o si es considera que s6n subvencions ge- 
neriqucs, no lligades explícitament a la inversiú concreta, 
perque E lizvars cddria qüestionar-se si aquesta partida ha 
d’itnar al capítol 7 o ha d’anar al capítol 4. 1 ho qüestionem, 
aixo, molt més quan el que estern fent és discutir unes suposa- 
des despeses que tenen carhcter urgent, que no poden esperar 
l’aprovrrcih del pressupost, ctckterik. 

Per tant, com que no entenem que vol dir <<Condicions fi- 
nanceres de línies de foment>>, <& foment )), sobretot, per 
aquesta expressi6 : <<foment>>, de que? Fcrqrk se’ns va dir 
que era el tema, per exemple, de In calamarsada de juliol de 
I’any passat. Bé, aixb, en tot cas, és una reposicib, vull dir que 
no es tracta d’estimular linies de foment i, per tant, és absoluta- 
ment.. . Estern absolutament d’acord que se subvencionin 
tipus d’interbs, en cl  cas d’aquest tipus de catastrofe; estaríem 
molt més d’acord que el Consell Executiu tingués una política 
clara d’assegurances agriries i que estimulés, en definitiva, la 
creacib de determinades mútues llargament reclamades pel 
camp catali. Perb aixo no es fa, aixo no es fa, i llavors es col~lo- 
ca en el capítol 7, <<Subvencions a punts cl’inter&s>>, que, en 
definitiva, entenem nosaltres que algun d’ells bs més que de 
dubtosa legalitat que hagin d’anar al capítol 7. 

I, pel que fa referencia tl l’esmena número 20, el que planteja 
el nostre Grup parlamentari és un vell tema de discussi6 pres- 
supostaria en aquesta Cambra. Per que? Perqui? ens plantegem 
la supressió, el pas -més ben dit- de 15 milions de pesseles 
d’una partida que a continuacib esmentaré, cap a I’Institut de 
Recerca i Tecnologia Agroalimentaries, que creiem insufici- 
entment dotat i el qual cal, evidentment, potenciar. 

La partida, quina és‘? La partida és <<Inventaris i estudis es- 
pecífics per al sector de la flor)). Kes tenim contra el sector de 
la flor; el que si que tenim en contra, evidentment en contra de 

la posicib del Consell Executiu, és que es col-ioquin de nou el 
capltol d’estudis dintre dei que són capítol d’inversions, capitol 
6, i que, en definitiva, en temes que se’ns diu quc són d’urgen- 
cia, que no poden esperiw, que hem de pagitr les hctures, que 
hi ha, en definitiva, una preocupacib per tirar endavant 
aquestes coses, se’ns col4oca de nou una partida que fa referkn- 
cia estrictament a estudis dintre dei capítol 6 d’inversions. Per 
tant, el que fem és reduir, de 15.400.000 a cstrictament, 
400.000 pessetes, que entenem que és mcs que suficient per 
als inventaris especifics d’aquest sector, en trhmit d’urghcia 
- i  ja vindrB el pressupost per completar aquesta disposició 
pressupostiria- i ,  en definitiva, retirem aquests I 5 milions, 
que suposem que són cls que van destinats a estudis, atesa l’cfi- 
ckia,  normalment, relació-est udi-projecte que té el Conseil 
Executiu de la Generalitat, per passar-ho, si hcm d’estudiar, a 
I’Institut de Keccrca i Tecnologia hgroalimentiries, quc csth 
m a t  per a aixo; estB creat per investigar, esta creat per tirar en- 
davan 1 aquestes q iiest ions. 

Moltes gracies, senyor President. 
El SI-. PRES1 DENT : Per a un torn en contra, tinc el gust de 

donar la paraula a I’IIhstre Diputat senyor Escudé. 
EI Sr.  ESCUDI^ : si, gricics, senyor Presicient, Estan sortint 

-ho fiauran vist les senyores i els senyors Diputats- una 
ser ie d’esmencs, al I larg d’aquest de bat, al text de les despeses, 
que se’ns diu que s6n d’informació, pcro dcsprés rcsulta que la 
majoria d’cllcs cs rctiren, i la Cambra roman sense la satisfacció 
de rebre aquesta informaci6 - l’hun rebuda els senyors Dipu- 
tats, perb la Cambra, no. I, a tall d’cxcmple, no fil gaire se’ns 
clcia : <I  L’Enstitut Geogrhfic no serveix per a res; les carrctcrcs, 
no es fan ... n 12s ciar, jo no tinc I’oportunitat clc poder dir que 
I’Institut Geogrdk rcp encarrecs d’Ihcria, G I  Ministeri de i’E- 
xkrcit, etcetcra, no puc explicar el que diu la mernbria sobre 
carrctercs, i aixo només és un exemple. 

Ara, en aquest cas concret, el senyor Vives sí que persisteix 
en I’actitud que ja vil tenir en Comissió, de dubtar, de veure 
fosquedat en aquestes esmenes concretes, o en aquestes parti- 
des objecte de lesseves esmenes. A mi em sembla, i al nostre 
Grup ens sembla, que és d’una transparcncia total I’explicaciÓ 
que se l i  va donar, que @s la que arri li tornaré a donar, evi- 
dentmcnt, pcrque és la que existeix, 6s d’una. claredat absol~ita. 
L‘obiectiu d’aquesta transf’erkncia de capital, que es 1’0 bjecte 
de l’esmena dc suprcssib -número i 8 de I’ordenació, nhmero 
9 de les esmenes del Partit Socialista Unificat de Catalunya- 
és facilitar el finanqament i fomentar les inversions --el que ell 
deia- de les empreses agrhries i pesqueres, de les diferents cn- 
titats agrirics i de les corporacions locals, a travks de la subvcn- 
ci6 als punts d’interes dels préstecs que contractin amb E’lnsti- 
t u t  del Crbdit Agrari i amb I’Institut CatrtlA CIC Finances. Amb 
quina finalitat? Amb la dotaci6 prevista cs podran concedir 
ajuts per a I’orientacib i millora de la ramaderia intensiva, per a 
plans de modernilíació i desenvolupament integral d’cmpreses 
familiars agrhries, per a la modernització de la flota pesquera, 
per a la millora del sector de la flor i la planta ornamcntd del 
Maresme, per al foment de les asscguranccs agrarics i Ics mu- 
tualitars -tema que crec que tornari a sortir d’aquí a una 
estona i que coincidirem en que és convenient ... i que, aIcsho- 
rcs clarificava, addicionalmcnt en el curs de la Comissió -i ho 
torno a dir ara- que, per facilitar la gestib, aquesta subvenció 
a I’interks no es dóna al destinatari, sinó que ja es fa directa- 
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mcnt il travks ctc l’lnsiitut quc contracta el prkstec; pcr’ tmi, 
I’entiiat reccptora, tan sols Ix i  cl’ahonar els interessos que, cn 
clcfi tiiiiva, per compensaci6 l i  corresponcn; i aleshrxs, sí que, 
ii  tdl d’cxcrnplc -com evocava cl senyor Vivcs-, vaig a es- 
rnent;ir qiic im operoci0 c1’ityucstesj;i ha estat I’iijiit als Intercs- 
sos de la su bscripci6 cle prcstecs i\ Ics explotacions ;grhries afec- 
tades pcr ;icliiest;i calamarsaclii 11 qui: el scnyor Vives feia 
rel‘crkncia. 

Qiiurit a I’al tra csmena, ks  una esnimi moll si rnil;ir i ,  en deli- 
nitiva, 1x1 ~ L I C  vcig, I’objccciO del senyor Vivcs -que ja va ler 
en Comissi6 i que iornn II rcpctir- és pel carktcr  dc ser iiris es- 
tudis, no itw ii-ivcstigxib, Linit invcrsi6 ciirectzt. Aleshorcs jo, 
I’íinic cluc: l i  poclria afegir iiqui, ds que si el scnyor Vives repassa 
cl tcxt CIC In rnemhrirl, cti u n  dels apartats -a titol 
d’oricntxih- hi ha un detall clcl contingut dels difercnts mi- 
cles prcssupostaris Cl’iic~rd amb lli twva notncnclaturu i contin- 
giit qiic ha ncloptnt 1’Iktat yiiant H I’apr.ov;iciil dels Pressupostos 
Gjciieruls d’enguany, i ,  crmretament, hi hil un articlc, ( I X ,  que 
ks aquest, yuc inclou cntre aquestes inversions el que en cliti 
<( imrnohiliizat imrnatcrinl>), i especificament csmeniii Ics des- 
peses ci’cstudis, investigaciri i projcctes, clcetera, relatius t? 
pluns o projcctcs i Imgrames d’inversi6. 

I’cr tant, nosaltres enlcriern quc Csjtistificirda aqiicsta d a t i -  
nocib prevista en el Projectc de Llci d’Habilitaci6 de Crcdit, i 
pcr tant, anuncio cl vot contrari, tant I? I’aclopcib cle i’csrncna 
I8 corn í 1  I~eStllCItZI 20. 

Wicics, senyorcs i senyors Diputats. Gricies, senyor 
President. 

131 Sr. PKl3IL)ENT : Llebatuclcs aquestes ci~ies csnicncs, 
podem procedir a la seva votacih i pregunto si hi ha inconveni- 
ent ii fer-Ics conjuniarnent. 

I )&,  doncs, anem a votar conjuntameni les dues esmenes del 
hr t j t  Socialista Unificat dc Catalunya, niirncros I8 i 20. Els 
qui hi siguin I‘avorahles quc tinguin la bondat CIC posar-se de 
peli dret. 

Us qui hi esiiguin en conlra‘? 
Els qui s’nbsiencn‘! 
Aquesks diies csrncties han cstat rchut.iadcs pcr 24 vots a 

f‘iivor, 58 CTI contra i 5 abstencions. 
Ara tcnim I’esmena niimero 19 clcl Grup Socialista. Per R 

cfcícns;ir-la, tinc el  gust cle donar 121 paraula a l’II4ustre Diputat 
scnysr Ayguadé. 

EI ~ t :  AY~;UAIA : Scnyor Prcsicictit, en prinicr lioc per 
tnanifestiir la voluntat cl’aquest Dipuiut d’egrupar les esmenes 
niimeros 19 i 2 1 ~ 

13 SL IW~SIDI.<N‘T : Moltcs grhcies. 
EI SI-. AYC;UAD~’I : Scnyorcs i senyors iliputats, en primer 

lloc t m b é  manifestar la hi ta d’informacib cluc ha acomparzyat 
aqi.icst pressupost i ,  (i)natiientalment, cn aquells tenics que 
fim relihicia ii agricultura. 

Una tiittn d’inforniaci6 qzic en algunes partidcs pressuposti- 
rics tia estat total i absoluta -particles dc ccntcnars de milions 
de pcssctcs sense cap cxplicacib en la mernoria- i una falta 
t m b k  rl’inform¿icib parcial en algunes altres partides 
pr cssuliost li ries, 

Inforrnacib parcial cluc podria ser considerxla simplcment 
C o r n   PI^ descuit; llavors podríem dir que ei Conscller d’RgriwI- 
 tira 6s mi mica dcscuidai, en  aquest cas. I’erb, cn realitat, 
nusaltres molt eiis lcniem que, realment, la informacib o la 

manca d’aquesta inforrnacib de dades ks, en primer Jlc~c, per 
justificar clos fcls : per un cantb, el fel que partides prcssupos- 
tiries recollides de la Conselleria d’Agricultura vim anar a la de 
SanitAi mi t.janqani I’emissió del crkdit extraordinari, i en 
aquests moments se’is tornen pcI la via CIC l’cmissib d’aqucst 
deute -per entendre’ns, c s  H wui t’ho trec; dcmii 1’110 dono H. 
b b ,  per un attrc cantb, amagar un fet que és cabclal, que 6s 
que en  aquests moments es pressuposta per a obres o per. a in- 
versions reals quc cstwen ja pressupostades i que tebricamcnt 
havien cl’estar acabadcs l’any 1983, com ho és, per cxcmplc, el 
Centre de Capaci tacib de Balaguer, O d’altres. 

Pcrb el que realment és important, és fer esnient al conjunt 
d’esmcnes que cs presenten, que intctitcn simplement dc- 
mostrar - i  scmprc és ctilicil cie justificar- unes baixes per 
donar unes altres dtes. En primer lloc, per justificar la falta 
d ’o bj ec li 11s c lau s d ‘aq u est I’ ressu post. 

A l’csmcna 19, donem cle baixa, o pretcncm donar de bnixa, 
~ i n a  partida de 5.400.000 pessetes que vil clestinada ii I’lnstitut 
Catali de la Vinya i cl Vi, i és, per tant, ui1í-l incohcrencia amb 
iinii llei tambc aprovada en aquest Parlament, de la creació de 
I’Institut de Kct’ormii i Tecnologia Agroalimcntiries, en el 
qual varn aprovar una esmena transaccionadn de 1’Esqilerra Iic- 
publicaria, del partit cl’Esquerra Republicana i del Partit dels 
Socialistes dc Catalunya, amb el rnatcix Consell Executiu, quc 
ens transpassavcn iotes les funcions cle desenvolupament tec- 
nolbgic i de reforma tecnologica de I’Institut Catali cEe la Vinya 
i el Vi R I’lnstitut de Reccrca i Tccnologicl Agroalimenthries. 
No s’entén que en aquests moments destinem, cl’emissib dc 
deute públic, 5.400.000 pessetes a l’hstitut Cr-ltalide la Vinya i 
cl Vi. ks, per tant,  ~inii incoherkncia del mateix Parlament. 

(El M. 11, SK Pwsidmt s’ubsc.nia úel snli de sminns i I% SI: 
Viw-ptwidmt Primer. ei subsíituc>ix en Io dirwtib  PI debat,) 

Per un idtrc cantb, a I’esmena número 21, volctn demanar 
de h i x a  cn el capítol 7, una partida de 16.280.000 pessetes, 
que vim clestinarlcs -com ja ha explicat cl meu antecessar, el 
senyor Maties Vives- per a ajuts per millorar les condicions fi- 
niinceres CIC línies cle foment, ¡ corn que se n’ha parlat no hi 
far& un gran &mfasi, pero no entenc que, mitjanpint diners ciel 
deute, en aquest cas, que tcnen un cost financcr imporlant, se 
subvencionin punts cl’interbs per al foment agricola. Perque, 
per entendre’ns, en Acluclls cartells que f’a uns anys s’hi anunci- 
wcn els deutes públics es deia : (( El deute és un ncgoci >), ¡, en 
aquest cas, jo pregunto : per a qui és un negoci? Per al pagks 
no; que, d’alguna manera haiirh de pagar, mitjanpnt els intcr- 
cssos, que en aqucst ciis se’ls cstalviarh, perb tambk mitjanvanl 
els impostos, la part que per ~ i n  altre cantb s’cstalvia. No ks, no 
és, scnyclres i senyors Diputats, un estalvi en cap dels casos. 

I iambe I’esmena número 21, en la partida d’invei*s¡ons 
reals, pretenem donar de baixa una quantitat de 3.255.000 pes- 
setes, que va destinada a infrastructura de sanejament ¡ milnte- 
niment de terrenys propis, que en aquesta Sala, en liquest Ple 
del Parlumenl, s’ha parlat a baslament d’on van destinades; 
van clcstinades ii ln millora, al sanejament i manteniment 
d’una fincii, que 6s la finca dei Castell dei Remei, a la qual en 
aquests mornenis es destinen 3,255.000 pessetes, per unn CQSII 

que, rcalment, per als prqjcctes que té la Conselleria de CulIu- 
TR, se n’hi haurien de destinar dotzenes de milions de pcssctcs 
perqub es pogués f‘cr una primera collita, senyores i senyors Ui- 
i i i i tats! Una priincra collita. Els pagesos cle la zona han vist 
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com el model a seguir, en aquest cas, per la Conselleria d’Agri- 
cultura, feia tan bones collites que, practicament el que sem- 
brava ho havia d’enterrar perqui: ni tan sols hi podia entrar la 
recokiectora. (Remor de veus,) 

I, finalment, perque donem de baixa ... Si algG t13 algun 
dubte són respostes a preguntes parlamentaries del mateix 
Conseller. No s’ha fet cap collita en aquesta finca en tres anys. 

Donem de baixa aquestes partides per fer dues coses que 
nosal tres considerem importants : el foment de les asseguran- 
ces agriries per la via d’una partida pressupostaria important, 
que permet donar seguretat als mateixos pagesos; permet real- 
ment, assegurar les seves collites, tenir una seguretat. I, per un 
altre cantb, la informatitza56 dels sindicats que, per en- 
tendre’ns, en aquestes partides pressuposthies es destina una 
quantitat d’i nformatització de la Conselleria, i nosal t ses 
pensem que una part d’aquesta inforrnatització podria lliurar-se 
als sindicats, per fer després convenis de coilaboració, compar- 
tir la tasca de gestib comptable dels pagesos, perquk miliorari- 
em, corresponsabilitzaríem i abaratiríem el cost, 

Moltes gracies, senyor President. 
EI Sr. VICE-PRESIDENT PKEMEK : Gricies, senyor Di pu-- 

tat, Per a un torn en contra, té la paraula el senyor Escuclé. 
El Sr, ESCUDÉ : GrBcies, senyor President. Molt 

breument, donada I’hora a que ja hem arribat. Quant a l’esme- 
na 19 -que és 1’1 1 de I’ordenacib socialista- el que es pretén 
és destinar la quantitat de f ’esmena a informatitzar els sindicats 
pagesos. Nosal tres estern totalment d’acord amb aquesta ne- 
cessitat de modernitzar les estructures cdlectives pageses, i el 
Departament ja ha anunciat en diverses ocasions -jo mateix 
en nom dcl Departament, en el debat en Comissió ja vaig 
explicar=ho- que té un gran interes a continuar realitzant acci- 
ons en benefici dels sindicats, perqul: puguin portar a terme Ics 
seves tasques, i el fet que no s’fiagi inclbs en aquesta habilitació 
de crkdit, una partida, 6s degut -com ja vaig explicar- ai fet 
que els acords agraris signats pel Departament d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca, en el marc de la concertació amb les arga- 
nitxacions agriries de Catalunya, esta previst que aquestes or- 
ganitzacions, precisament dintre del mes que sorn, el mes de 
mar(;, presentin una proposta de distribuci6. Per tant, ens sem- 
blava, i ho trobem correcte, molt prematur, incfoure cap desti- 
nacib en aquest sentit. 

Per altra banda -com bé ha dit el senyor Ayguadé- 
aquestes pessetes es pretenen extreure de la dotació a I’INCA- 
VI, dotació que va destinada a desenvolupament a nivell 
mínim de les estacions de viticultura i enologia de Vilafritnca 
del Penedks i Reus. Per tant, dues destinacions ben concretes i 
hen nccesshries. 

Quant a l’altra esmena, l’esmena 21, ks aquí on surt aquell 
tema que apuntava jo abans en la resposta a 1’IElustre Diputat 
senyor Vives, sobre les assegurances collectives. Evi- 
dentment, el Departament esti plenament d’acosd amb el que 
diu el senyor Ayguadé, sobre aquest terna cle la necessitat de 
fomentar les assegurances cotlectives. Precisament també, si- 
milar a l’argumentacib anterior, en I’Avantprojecte de Pressu- 
post -que algun dia, confiem, que arribari a ser el Pressupost 
definitiu d’enguany de la Genemlitat- el Departament té pre- 
vista la inclusió d’una partida amb aquesta finalilat. Arn, en el 
momcnt que hi hagi una culminació del procés de treball en 
aquests temes, serA el moment d’indou re- ho. 

I, per altra banda, és curiós observar que, a part del tema de 
Ics línies de foment -que, d’aixo, ja no en parlaré perqui: ja ho 
hem parlat prkviament amb el Diputat senyor Vives- un dels 
tcmes que es vol eliminar amb aquesta nova dotació, es preci- 
sament la informatltzacib del Departament; el procks d’infor- 
matització per prestar un millor servei als ciutadans i n la page- 
sia, en primer lloc, que es va comencar I’any 84. Per tant, en el 
joc de les dues esmenes s’hauria d’arribar a la conclusió que el 
que es pretén Bs deixar d’informatitzar la Conselleria, pcrquk 
s’informatitzin els sindicats pagesos, la qual cosa no ens 
sembla apropiada. 

Per tots aquests motius, senyores i senyurs Diputats, cl 
nostre Grup votari en contra d’aquestes esmenes. 

Grhcies, senyor President. 
El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : GrAcics, Illustre 

senyor Diputat. Sotmetrem, a continuacib, a votacih les esme- 
nes referides a 19 i 21. Vots a fwor ... perdó? (L% Sr. Torres 
demana per p r i m )  

El Sr. TORRES : Votació separada de les dues esmenes. 
EI Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Gricies, M~stre 

senyor Diputat. Votarem, per tant, l’esrnena número 19, en 
primer lloc. 

Vots a favor de I’esmena nixmero 19, que es posin drets, si 
us plau. 

Vots en contra? 
Abstencions? 
La’ referida esmena ha estat rebutjada per 24 vots a favor, 57 

Sotmetem, ara, a votació I’csmena número 21. 
Diputats que estiguin a favor de l’esmena nrimero 21 que es 

Els Diputats que hi estiguin en contra? 
Els Diputats que s’abstinguin? 
L’esrnena 21 ha estat rebutjada per 24 vots a Favor, 64 en 

contra i 5 abstencions. 
L’esmena que correspon ara de defensar és la 22. Fer fer-ho, 

tinc el gust de donqr la paraula a l’I1.lustre Diputat, senyor Pere 
Ayguadé. 

El Sr. AYCUAD8 : Des de l’escó mateix, senyor Vice- 
president. El motiu d’aquesta esmena és donar de baixa algu- 
nes partides que -considesant, evidentment, amb una impor- 
tancia relativa- nosaltres considerem que pcr la falta d’infur- 
mació i detall en les memories, calia donar-les de baixa i, so- 
bretot, després de sentir les aprofundides informacions que es 
van donar en la Comissi6 corresponent. No faré esment a la 
partida de 7.200.000 pessetes, d’inventaris i estudis espccjfics 
del sector de la flor i planta ornamental i horticultura intensiva, 
que ja se n’ha fet esment anteriorment. 

Els ajuts al finmqitment de millora i dels processos de pro- 
ducció, transformació i comercialització : 74 milions de pesse- 
tes, sense la mes mínima refcrkncia it com i a que  aniran 
destinats. 

Nosaltres pensem que una partida tan important mereixeria 
tot un conjunt d’informació. f<s trist haver-la rcbut per altres 
vies qua no són, precisament, les parlamenthries o per les vies 
normals de la presentmi6 dels pressupostos. 

I, finalment, també la de promoci6 de regadius privats i 
foment de l’cstalvi d’aigua per a i~ de reg : 136 milions de pes- 
setes, que tampoc hi ha ni un sol esment en la membrin dels 

en contra i 8 abstencions. 

posin drets, si us plau. 
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pressupostos; Per tant, ni una sola informacid, ni amb qui= ni 
com vim destinats ... perdó, 54.800.000 pessetes. La suma de 
les trcs partides cns dbna una quantitat de 136 milions de pes- 
se tes, que nosaltres hem volgut considerar COM a si m bblica per 
LIII fet qiie considerem cxtraordinhriarncnt grcu. En el nostre 
país, fi bcn poyucs datcs, tot un conjunt de ciutactms cs van 
yucdar a’illats, amb perill de In prbpia vida, dc la seva propia se- 
guretat, del scii benestar, per Ics nevades prod~iidcs Tr-1 ben 
pocs dcs. (i{mw d~ VL~US.) 

A I g ~ i i i ~  cl’aqsicsts ciutadans, els pagesos.. . 
I11 Sr. VICII-PRi.NDENT PKIMfiK : Perdoni, senyor i l i -  

p u ~ .  Prego silcnci a la Cambra, si us plm. 
EI ~ r .  AYGIJRDI? : ... alguns ci’aqucsts ciutadans, deis page- 

sos, van veure, a més, pcrdrc les seves produccions --cn 
aqucst CEIS, per exemple, de rumadcriu - o les seves propietats, 
en algun cas cls SCUS propis habitatges. 1 quan s’cmet una 
quiintilat tan irnporian t de 20,000 milions de pessetes per solu- 
cionar problerncs greus del nostrc país, no hi havia ni una  sol:^ 
pnrticla per ii aquesta qüestió. 

Des de les partides prcssupostiries del servei d’Agricultura, 
consicleriivem imprescindible de buscar particles cncara que 
fossin irnportmts les quantitats nccessiirics, o almenys sirnbb- 
liyues, peryue aqiiest Prirlamcnt aprovks una quantitat quc 
d o n h  coniplida resposta a 1;1 problemhtica que es va produir 
nq~iells clics i ,  pcr [ant, creem una nova pariida d’ajuts a danys 
atlastrbfics, C I C  136 milions de pessetes que, evidcntment, no 
n’hi ha ni pcr cotnenqnr, per8 que permetria, almenys, que 
quan es clisciitcixcn, es debaten en el Parlsmcnt de Catalunya 
utics yuuntitats tan importanls per solucionar problcrncs, ens 
secordéssini cl’aquells que en aquells moments ayuelis quc 
tcriicn I’ohligaciO de rccordar-se’n eren cle viatge fora del 
nost t’C pais. 

Mol tes griicics, senyor Presidcn t; moltcs grhcies, senyors 
Diputats, pcrb anunciar també, donat quc el Conscll Executiu 
ha prcs mesiires en aquesta tinia, la retirada de I’csrncna. 

E1 Sr. VICE-PRESIDENT P!RIMI.:R : Grhcics, 11-lustre 
SCIIYQ~ Diputat. 1 .’csmcna, per tant, ha cstat retirada; passeni 
ja i i  I’esrnena niiimcro 23, del Partit Socialisla Unificat de 
C ’a 1 a 1 u n y a. 

Per dei‘ensar-la, tinc cl gust clc donar la paraula a I’IIdustrc 
Diputat S G I I Y Q ~  Matics Vives, 

iil Sr. VIVES : Si, senyor Prcsiclent, inoltcs grlicies; senyo- 
res i senyors Diputats. Aqucsta es tina esmena al Departament 
CIC Treball, la cIarrerii dc Ics presentades pcl noslrc Grup parla- 
iiienlari i, concretament, a dcterminadcs part ¡des cle la Direc- 
ció General d’Ocupaci6. 

Quincs parlides afecta? Aí‘ecta dues partides CIC la baixa, 
LI tia, projcctc d’ocupació, aprenentatge i treball en prictiques : 
80 milions; una altra, emprem i programa foment aprenenlat- 
ge i Irebdl en prictiques : 13 12 milionsde pessetes. 

EI que planteja el nostre Grup parlarneiitari és suprimir 
aqirestcs dues dotacions i ,  al seu lloc, obrir dues partides, al 
cinquanla per cenl cadascunn d’clles, amb I’import cxacte que 
pigen aqucstes dues, la primera d’elles per a transferencies a 
cns focals, en el marc cfcl programa de foment de I’ocupacii, 
---MI milions de pessetes-, i la segona, transferkncies a em- 
prcscs, 6s 11 dir, mantenim cl principi dibuixat en el pressupost 
licr al programa de fonicnt de I’apt’enentotgc i treball en prbcti- 
clues, per<) discrepem en la forma cle dur-lo a terme, i el que es 

planteja cs que sigui dut  a terme rnitjanFant una Comissió espe- 
cifica, amb prcshcia de Ics centrals sindicals i dc les organitza- 
cions patronals mks represen tatives de Catalunya. 

Suposo que a ningú se li escapa la intencionalitat d’aquestt-1 
esmena. De que es tracta? Més enlli del que jo situava abans 
en el debat de l’esrnena a la totalitat; es a dir, cl fct -bastant 
desagradable per a aquest Parlament- que amb data 19 de 
febrer, en alguns mitjans de comunicacib, aparcguin unes de- 
claracions clcl Molt Honorable President de la Generalitat, ex- 
plicant que es fari endavant aquest program+ quc ja s’hhan 
signat convenis, que ja es tira aixo cnclwant, quan el Parlamcnt 
encara no ho ha aprovat. Més enllh d’aixo, més enlli d’aixb, el 
que representa és si tenim voluntat que realment aquest con- 
jun t  de diners destinats a enipreses per’al foment de I’aprencn- 
tatge i el treball en practiqucs, tingui una més gran o una més 
petita rendibilitat, tingui una més gran o una mcs petita absolu- 
ta transparkncia; tingui, en clcfinitivc?, major credibilitat davant 
del conjunt de la societat catalana. 

6s a dir, es tracta de si ei Consell Executiu té voluntat O no 
té voluntat de comptar amb les centrals sindicals i amb les orga- 
nitzacions patronals a I’hora de tirar cndavant aquesl projecte, 
i de comptar-hi decididament, en la seva apiicdci6 i cn la seva 
cxecució. 

bbviament, en  veure aquesta partida, el nostrc Grup Ix-1rItl- 
mentari entra en contacte amb les centrals sindicals, i almenys 
una d’clles ens explica que íimb data 24 de desembre hi ha 
hagut una reunió en el Departament cl’Economia, cn la qual 
s’han estat tractant determinats temes, i ha quedat palesa la vo- 
luntat d’acribar ii discutir conjuntament les línies mestres del 
pressupost del 86, i ,  concretament, iot el que fa referencia a po- 
litica d’ocupació. 

Amb gran sorpresa per a aquesta central sindical -que a 
ningú se li  cscapa que és Comissions Obreres-, ens trobem 
que se’ns porta a aquesta Cambra el Projecte de Llei d’Habilita- 
ci6 de Crkdits, sense que en cap cas s’hagi intentat consensuar- 
10, pictar-lo, discutir-io, explicar-io -mínimament- a la ma- 
teixa central sindical. i, en canvi, s’explica als rnit,jans de co- 
municació abans de la seva itprovacid, al Parlament, i no se’ls 
explica, a tes centrals sindicals, en un lema de tanta 
transcendencia. 

Per tant, nosaltrcs entenem que des dcl punt de vista de l’efi- 
ckcia de la inversib dels diners, és molt més gran en la mesura 
en quk I’Administracib esta més acostada al ciutadli, que en la 
mesura en quh n’esth més allunyada. I aixb és quelcom que no 
es tracta c l ’ m  problema pedagbgic, és quclcom que expliquen 
totes les estadístiques hagudes i per haver sobrc aquest tema. 

Per tant, creiem que fhra bo que una part important d’aqueils 
diners que van destinats al foment de l’ocupació fossin gestio- 
nats pcr les entitats locals dc Catalunya, de comú acord amb la 
Generalitat, de comú acord amb el Consell Executiu, i que el 
cinquanta per cent restant d’aquestcs quantitats vagi, precisa- 
ment, en línia amb el quc planteja el Projecte d’i-hbilitacih de 
Credits, a empreses per al foment del treball en prhctiques i I’a- 
prenentatge, perb que aixb no sigui fet des d’una mena cle re- 
partidora --Consell Executiu-, que aixb no sigui fet al marge 
CIC I’opiniÓ dels agents socials, Que aixb no sigui fet, en defini- 
tiva, al marge del que en pensen, d’aqucsta qiiestió, les 
centrals sindicals i les organitzacions patronals, 

Per tant, des d’aquesta bptica, plantegem la nostra esmena, 
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argumentant-la amb el pilar fonamental de la necessitat de 
buscar vies d’acord, vies d’entem en temes que preocupen seri- 
osament els agents socials de casa nostra, entre I’AdministraciÓ 
i les centrals sindicals i Ics patronals i ,  en definitiva, a partir de 
la preocupacih per aconseguir una major rendibilitat dels 
diners que s’inverteixen en cada cas, i en aquest cas en concret, 
{El M. H, Sr. Presidmt es reincorpora ni seu lloc.) 

Moltes grhcies, senyor President. 
El Sc PRESIDENT Pcr a un torn en contra, tinc el gust de 

donar la paraula a l’Il4ustre Diputat senyor Escudé. 
El Sr, ESCUDh 1 Gracies, senyor President. Sintetitzant el 

tema, aquí ens trobem amb una partida pressuposthria al De- 
partament de Treball -Direcció General d’OcupaciÓ, 680, 
concepte 680-, que t& el títol següent : Projecte d’ocupacih i 
aprenentatge i treball en practiques. 

En definitiva, aquest programa, un programa importantis- 
sim, un programa que ha reeixit realment en la societat catala- 
na, 6s donar compliment pressupostari, en aquest cas a través 
&aquesta inversió prevista en aquest Projecte d’Habilitaci6 cle 
Credit, a la continui’tat del Decret número 325/84. Aquest pro- 
grama, fins ara, ha donat feina a 9.888 persones, corresponents 
a més de 6.000 empreses. Per tant, podem dir amb mtisfacci6 
que avui dia a casa nostra hi ha gairebi: 10.000 persones, prhcti- 
cament totes elles joves, perquk es tracta de formaci6 i prhcti- 
ques, que reben -les empreses- una subvenció, una aporta- 
ció, una ajuda, perque contractin aquest personal. 

Realment 6s un programa, jo em permetria dir benemerit, i 
que creiem que, de totes totes, ha de continuar amb la mechi- 
ca actual que ha resultat ser bona, que ha rcsultat scr positiva. 
Per aixo, aquesta proposta que ens fa el Grup comunista de 
distribuir la quantitat bisicament en dos subconceptes -una 
transferkncia a ens locals per al foment de I’ocupació i el terna 
restant deixant-lo tal corn ja estriva establert, perb 
condicionant-lo que una Comissió especifica amb preskncia de 
les centrals sindicals i les organitzacions patronals representati- 
ves dc C u t a h y a  ho concreti- ens sembla totalment 
inadequat. 

No es tracta, quant a la primera part, d’un programa nou de 
foment d’ocupacib a través dels ens locals, 15s un programa 
prou conegut, un programa molt positiu, pero que és un pro- 
grama que pot solucionar problemes dels que avui se’n diuen 
puntuals, situacions angoixoses de persones concretes, pero 
no és una eina de redrqament de la contractació de personal, 
corn és aquest Decret. 

Quant cz I’altra part, la del capitol VII, que manté cl programa 
perb el condiciona, jo haig de dir al senyor Vives, i ho coneix 
perfectament, i el sindicat de Comissions Obreres també ho 
coneix perfectament, que aquest Decret estableix ja una mec& 
nim exacta, en la qual hi ha una participació del Departament, 
de les empreses, unes subvencions objectivament determina- 
des i ,  per tant, no hi entra aquesta especificitat. Ens sembla 
que és inconvenient fer-ho així. 

D’altra banda, a través del Consell de Treball les centrals sin- 
dicals tenen accés a tota la informació disponible, i no cal dir 
que algunes &aquestes organitzacions patronals a les quals es 
demana aqui que tarnbk hi participin, en certa manera hi parti- 
cipen, almenys l’any passat hi van participar realitzant unscun- 
venis amb unes degudes compensacions mbtues amb el Depar- 
tament de Treball de la Generalitat. 

Finalment, quant a la supressió de la partida 680, per una 
quantia de 80 milions de pessetes, nosaltrcs entenem que 
forma part dei programa, per aixb el títol paria de programa i ,  
per tant, no és convenient acceptar aquesta peticih, tota 
vegada que anticipo que al mateix temps quc aquesta esmena 
nhmero 23, del Grup del PSUC, hi ha una altra esmena, la 
n6mero 24, del Grup Socialista que respectant cn tots els seus 
extrems el programa tal corn esth dissenyat aquest Decret que 
esmentava, l’únic quc fa és agrugar totes les quantitats dintre 
d’un sol concepte, i donat quc el nostre Grup, persuadit pels a- 
guments que I’Il*hmtre Diputat senyor Santiburcio ens va 
donar en Comissió, donarem suport i votarem favorablement 
aquesta esmena, ks un motiu addicional pcr -lamentant-ho, u 
si el senyor Vives val considerar que s’associa també it aquesta 
operacii, d’agrupació de quantitats, destinades al programa de 
contractació d’aprenents i de formació, doncs tampoc li podem 
donstr satisfacció. 

Per aquests motius, doncs, senyor President, senyores i se- 
nyors Diputats, votarem en contra de I’esmena número 23, 
número I 1 de I’ordenació del PSUC. 

Grhcies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Per tant, ara anem a passar a la votació 

d’aquesta esmena número 23. 
Els qui hi siguin favorables, que tinguin la bandat de posar- 

se de peu dret. 
Els qui hi estiguin en contra‘? 
Els qui s’abstenen? 
L’esmena ha estat rebutjada per 23 vots a favor, 63 en contra 

i 5 abstencions. 
Passem, ara, a I’esmena número 24, del Grup Socialista. Per 

a. defensar-la, tinc el gust de donar la paraula a I’lhstre Dipu- 
tat scnyor Guitart. 

El Sr. GUITART I DOMkNECIi (de Ikxh estant) : Gracies, 
senyor President. Senyores Diputadcs, senyors Diputats, mal- 
grat que el Portaveu del Grup de la majoria ens ha anunciat el 
seu vot favorable, molt breument, per donar els nostres argu- 
ments, tdmbe, als altres Grups. 

Jo els dic quc proposem la supressió CIC la partida de 80 mili- 
ons de pessetes, que és del capítol 6, concretament IcIrnmobi- 
litzat immaterial)>. Sembla que aquesta partida es dedica a 
contractar coordinadors i controladors del programa contra 
I’atur juvenil. Bé, el nostre intercs 6s que aquests coordinadors 
no estiguin ni immobilitzats, i sobretot que no siguin immate- 
rials, que no s’hagin d’:idquirir pel procediment del concurs- 
subhasta --perqLik suposo que, per a I’adjudicacih directa no 
seria possible- i ,  és clar, teníem la possibiiitat de posar aquests 
80 milions en el capítol I ,  a quk possiblement correspondria, ja 
que s6n salaris o sericn rcmuneracions de personal, pero, en 
tot cas, pensem -donant la raó al senyor Es~udk-  que, 
donada la notbria insuficiencia dels 1.31 2 milions que es dedi- 
quen a I’ocupació juvenil, val la pena ampliar aquesta partida, 

GrAcies. 
El Sr. PRESIDENT Hi ha torn HI CQntVd? (P~usu.) NO. 

Per tant, pocfem passar a la votació d’aqucsta esmena número 
2s. 

Els qui hi siguin ravorables, que tinguin la bondat de posar- 
se de peu dret, 

Els qui hi estiguin en contra? 
Eis qui s’abstenen? 



L’esmena número 24 -no 25, com sembla que he dit 
crrbnhrncnt- ha estat aprovada per 85 vots it favor, cap en 
conira i 5 abstencions. 

Arn si quc som 8 la 25, que 6s del Grup Socialistii. Pcr a 
defensar-la, t inc cl gust de donar la paraula a l’il4~istre Diputat 
senyor Oliart. 

i!,] SI-. ULIAR‘i* : Senyor President, senyores i senyors IXpu- 
tats, m b  I’csmena 25 arrihcin al Dcpartament dc JListícia. 
13’iin crkdit pressupostari de 20.060 milions dc ~CSSC~CS,  sols 
105 milions es dediquen a la Consclleria CIC Justícia. hixh signi- 
fim, exactament, el 0,52% del lotal. En aquest ordre de prefc- 
rkncies que ens haviu esmentat cl senyor C‘tillell, indubtable- 
ment, la Coiiseiieria de Justícia csti en ci darrer iioc. ils molt 
greu, senyores i senyors IXpututs, i lamlsc moll signiticatiu, 
que, tcnint coi11 té fíi Conselleria de Justicia plantejats i per re- 
soldrc tmts i tan angoixnnts problemes en proteccii) CIC incnors 
i cn institucions pcnitencikries, con1 els que ningii no ignora 
cluc 16, sigui tan minsa -i jo diria qire practicament 
incxistcnt- I’atcncib que el Consell Executiu dedica ii 

aq Liestes neccssi tats. 
ks nquesla la mcs pregona demostracib, més cnI1A de Ics 

boncs paraulcs i mks cnllA, també, de les mes o menys crnf’iiti- 
cpres ~tecluracions de principis, de I’interes real del Govern dcl 
senyor Puioi pcr ia retbrrnii penitenciiria. ks prou ciar, doncs, 
senyores i scnyors Diputats, quc cntre les princiliats preocupa- 
cions dcl Consell Executiu no hi t@ cabuda, prccisatneni, lu de 
millorar les condicions de vida dels nens acollits tl la protecci6 
pi1 blica ni dc millorar el nostre sistema penitenciriri. 

AI tncu entendre, aquesta situació qiicstiona seriosamcnt 
I’existkncia CIC lli mateixa Corisellcria de Justicin, perquc si Ics 
math-ies mks importants que shn prbpies de la seva eompetkn- 
ciri tnercixeri nqiresi tractament per part de la resta del Govern, 
de tol iiix8 s’kan cle deduir, forc;osamenl, dos supbsits : o bé el 
Conscll Executiu, CII la scva totalitat, inclosa la Consclleria de 
Jusiícia, no corrsidcr:i gens prioritaris ni irnpot’tan ts els proble- 
mes d’aqucsta Consclicria, o bé el senyor Conseller CIC Justícia 
tm ks ut& en les sevcs justes dcmandes. Qualsevol dels dos sii- 
pbsits cvidcnciaricn la dcbilitai i el poc pes específic cl’aclucsta 
Consclleria en el  si de l’actual Govcrn. 

I’crb, si ja 6s prou greu que solament 105 milions, d’un total 
dc 20.000 milions, siguin consignats a la Conselleria de Juslí- 
cia, la cosa j a  arriba ii cotes de IicHieula surrealista italiana 
quan resulta quc li) parlida integra va destinada il I’edifici nou 
de la Conselleria --edifici noti, per ii qui: ha!, preguntaria 
jo-; 6s ii dir, ni u n  duro per a proteccih de rncnors; ni una pes- 
setu per a institucions pcnitenciiries i, aixb, quan encara no 
s’ha comcnqat cap noi1 ccntcc quc comenci a substituir la 
Model, quan c n c m  no s’ha carnencat 1’1 iospital Penitenciari, 
quc tari nccesairi és, quan encur’a 110 s’ha comenr;nt I’Hospital 
l’siquiiitric, quin cnciim manca, en els centres existents, tot 
tipus d’instalkons adcquudes. I ,  cn una situació com 
aquestu, scriyorcs i senyors üiputats, I’iinica partida que es 
consigna 211 Ilepnrtment de Justícia vit destinadiz t-l iin nou ecli- 
fic¡ adminislratiu. Aquest es un bon exemple d’una niala 
tnanera de govcrnar, i amb mhi t s  suficients per constar en una 
;mtologiu dels despro phsi ts. 

Per tot aixb, el Grup Socialista, alenent les veritables priori- 
h t s  del Departament, i d’acord amb les limitacions que ens 
imposa l’actual Llci Prcssupostiiriit, prcsenta una esmena con- 

sistent a traslladar la totalitat dels 1 OS milions a la Direcció Ge- 
neral que més iu necessita, ks a dir, la de Serveis Penitenciaris i 
KehahilitaciÓ. I la fem perque creiem, com ja hem tingut 
moltes ocasions de dir des d’aquesta mateixa tribuna, que la 
gravíssima situació penitenciaria de Catalunya sols pot tcnir so- 
lució amb la construcció de noves instal-lacions i de nous esta- 
bliments pcni tenciaris. 

I que no se’ns digui ara, corn ja 6s costum que se’ns diu, sc- 
nyorcs i senyors Diputats, que la construccib cle miis centres 
penitenciaris és cornpetbncia de Madrid, perquc ja ha qucdat 
prou clar, en cl decurs de diversos debats tinguts en aqucsta 
rnatcixa Cambra, que a la Cieneralitat pertoca construir tot allo 
que cs considcra obra de substitucib; per tant, si les transfcrcn- 
cies qire es rebcn per a aquest concepte es consideren insufici- 
ents, el Govern de Catalunya ha dc subvenir 8 aquestes neces- 
sitats m b  els seus propis recursos. I si aixo no es vol Ter, per 
les raons que sigui, llavors, I’única alternativa que queda cs la 
dc tornar a i’Administrnci6 estatal els traspassos cn matcria pe- 
nitcnciiria, per haver estat mal negociats al seu momcnt. 

Espero que aquesta esmena sigui acceptada, i espero tarnbld 
que en els pressupostos del 1986 es consignin les partides ne- 
cessiries, yuc corresponguin a un programa suficient de con- 
struccions penitencihries i d’estnbliments dc menors. 

Moltos grkies, senyor President; moltes grhcies, senyores i 
senyors Diputat s. 

EE Sr. PRESIDENT : Per a un torn cn contra, tinc el gust cic 
donar la paraula ii l’iklustrc Diputat senyor Escudé. 
i71 Sr. ESCUDk : Grkcies, senyor President. Tots vostks, se- 

nyores i senyors Dipufats, coneixen a bastamcnt la gran cspcci- 
alitzacih que tt5 el Diputat senyor Oliart en ternes penitenciaris 
i, per tant, no l i  voldria donar informacions addicionals que ell 
concix a bnstamcnt. En definitiva, ell, RI final de ta seva inter- 
venció, Hpuntava quina cs la qiicstib. En definitiva, totes les 
despeses cl’inversi6 projectades, destinades als centres peniten- 
citiris per R enguany, ja tenen 121 seva corresponent previsió 
pressuposthria, de l’ordre dc 1 .SO0 milions de pessetes, en els 
Prcssupostos Gcncrals de 1’Estat. Per tant, cs tracta, purament 
i simplement, rf’~una transferencia. 

Per altra banda, com deia el senyor Oliart, aquests IQ5 mili- 
ons dc pessetes consignais en aquest Projecte (Ec Llei d’l-Iabili- 
tació de Crhdits, van destinats zi l’adquisicih d’un edifici corn a 
seu del Departament de Justícia. Aixo forma part d’una inver- 
sió plurianual; es va acordar pel Consell Executiu 1’1 I d’abril 
de I’any passat, per tant, ityuests i05 milions corresponen a la 
consignacih d’ciiguiiny, i jo crec que, si hi ha iin edifici que 
tingui justificada la seva adquisicib, és prccisament aquest, 
pcrque no sé si saben, senyores i senyors Diputats, que en l’ac- 
tualitat, el Departament de Justícia experimenta, sofreix grans 
perjudicis, trastorns, pbrducs dc temps, descoordinacions, pel 
fet quc en aquests moments el Departament té distribu’ides les 
seves atencions administratives a base de : Iloguers R I  carrer 
Pau Claris, r? la Via Laietana i al carrcr Mallorca i ,  per altra 
banda, hi ha tres Serveis -tres Serveis diferenls, que són co- 
mpetkncia del Departament- a la Ronda de Sant Pere, al 
carrer Girona i a la Diagonal. 

Jo crec, senyores i senyors Diputats, que fhcilment es co- 
mpren que, per a un millor funcionament del Servei, cal de 
totes totes unificar al rnhxirn possible tiquestes diverses secci- 
ons i negociats del Departament i, d’aquí, plenament justifica- 
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da --almenys a criteri del nostre Grup- la necessitat de co- 
mptar amb aquesta partida amb la destinació prevista en el Pro- 
jecte d’HabilitaciÓ de Credits. 

I ,  per aquests motius, el nostre Grup votaril cn contra d’a- 
questa proposta que, per boca clel senyor Oliart, ens acaba de 
fer ei Grup Socialista, 

Grheics, senyores i senyors Diputats; gracies, senyor 
President. 

El Sr. PRESIDENT : Passem ara u la votació d’aquesta 
esmena número 25. 

Els qui hi siguin favordbks, que tinguin la bondat de posar- 
se de peu dret. 

Els qui hi estiguin en contra? 
Els qui s’abstenen? 
L’esmena ha estat rebutjada per 2 1 vots a favor, 60 en contra 

i 5 abstencions. 
Ara pertoca l’esmena número 26, tamb6 dei Grup Socialista. 

Per a defensar-la, tinc el gust de donar la paraula a I’ll~iustre I l i -  
pu tat scnyor Riera. 

El Sr. R E R A  : Grkies, senyor President, de l’escb estant. 
Si em permet, aplegaré les esmenes 26 i 28, si bi: en demanaré 
votacib separada. 

Cesmena 26, com poden vostes comprovar, senyares i seny- 
ocs Diputats, pretén incrementar la partida al CIDEM en 36 
milions de pessetes i escaig, per tal de situar-la, de 172 milions, 
a 208 milions. Certament que penso que no caldri que els argu- 
rnenli la necessitat &incrementar les dotacions per al CIDEM, 
atks que la importancia de la Llei 5/85, que va aprovar aquest 
Parlament, del CIDEM, ja queda prou palesa amb la necessitat 
de desplegar les necessitats d’informacib, formacih, serveis i 
ajuts, per tot el que significa 61 camp del foment d’ernpreses, el 
foment, la iniciativa econumica. 

La baixa que proposem, per tal CIC poder fer aquestes parts 
de partides, COM vostes poden comprovar, es tracta simple- 
ment cle limitar els diversos programes que hi ha en el capítol 
7, transferencies de capital, limitar aquests psogratncs a una 
quantia d’1.000.000 de pessetes. 1, aixh, ho fem per una ra6 
bisica : perquk entenem, d’una banda, que aquestes partides 
d’l .OOO.OOO, d’una banda, sbn simboliyues -nogensmenys la 
mateixa proposta que fa el Govern, ja concreta una partida 
d’l .OOO.OOO de pessetes, per exemple, per al terna de subvenci- 
ons i interessos per 8 crkdits, quan I’any passat, I’any 85, d’una 
partida cluc hi havia per a aquest mateix motiu, de 75 milions, 
se’n van gastar 270. Per tant, entenem, doncs, que aquest 
mateix criteri de partida sirnbblica, susceptibles de futurs íras- 
passos, són evidents. 

També pcrqu8, corn vostks saben, al llarg d’aquest any 85, 
nosaltres hem estat molt crítics amb I’us que s’ha fet d’aquestes 
partides de subvencions, perquk, al nostre entendre, han arri- 
bat realment a ser, de vegades, actuacions molt clientelacs, 
d’una dotació molt minsa, que dificilment podien servir per a 
una cosa o altra. En qualsevol cas, pensem que, en ocwsió de 
debatre el pressupost global i en ocasió de poder 
complementar-ho amb les partides de transferencies, no de 
capital, sinó corrents, podrem veure, podrem valorar molt més 
si aquesta politica que vostes pensen fer es modifica en alguns 
aspectes O p r e t h  ser corn I’any passat. 

Per tant, penso que són motius suficients com per poder ar- 
gumentar, en aquestes partides, poder reduir aquest mili6 de 

pessetes per a un cas excepcional i incrementar cl CIDEM en 
36 milions, perquk pensem que és una eina important, que 6s 
I’eina més important que en el terreny industrial ha fet 10 Ge- 
neralitat de Catalunya, aqucst Parhmcnt I’ha votada, i pensem 
que seria bo incrementar-la amb aquesta partida. 

I ja molt breument, passo a I’esmena número 28, que té un 
motiu diferent; aquest estic convenqut que sí quc !’aprovaran 
: es tracta, simplement, que la partida de 15 milions de pessetes 
que, amb l’objectiu de transrerir-ho a entitats d’assiiigs en ei 
camp dc la seguretat, qualitat i normativa industrial, la passin 
al Laboratori General d’Assaigs i Investigacions, Per que? 
Molt senzillament, vostes saben timbé quc vuin aprovar Eina 
Llei, la Llei 23 de I’any 84, d’aquest Laboratori. Aquest Labo- 
ratori, precisament, té totes aquestes facultats, té tots aquesls 
objectius, i la mateixa Llei, ja en el  seu article -si no i10 rccor- 
cio malament- 3.2 i I’article 9, el punt primer, el concepte d) 
ja faculta el consell d’adrninistrrui6 per poder fer convenis amb 
entitats privades o Ics que correspongui, per desenvolupar 
nqucst tipus d’activitats, si és que cntén ei Laboratori que no 
les pot realitzar ell mateix, i ha de dclcgar-ho en una altra insti- 
tuci6, Perb pensem que poder fer que aquest Laboratori sigui 
qui harmonitzi que la politica que es tingui en aquests aspectes 
sigui el quc 1;i dirigeixi, penscm que ks el més adequat i ,  cn de- 
finitiva, potencia la mateixa institucib amb la Llci que vam 
aprovar en aquest Parlament, en definitiva, la Llei dc la LGAJ. 

Res mes, senyores i senyors Diputats; gracies, senyor 
President. 

El Sr. PRESIDENT : Per a un torn en contm, tinc elmgust de 
donar la paraula a I’ll~lustre Diputat senyor Escudk. 

El Sr. ESCUDI? : Grkies, senyor Presiclent. Sovint, 
1’II.lustre Diputat senyor Riera i jo coincidim, al marge de la 
política, evidentment, en tota una s4ric CIC temes, pero avui Jo 
penso d i r  que no coincidim, perquii, si bé Ja anuncio, de bell 
antuvi, que votarem contririamcnt a les dues esmenes, jo diria 
que fbra més fhcil podcr acceptar la primera que no pas la 
segona, pels motius que diré. I’ccrque, en definitiva, !a primera 
esmena, que com eis ha explicat el senyor Itiera consisteix a 
transferir al CIDEM, a la gcstib del CIDEM, iina serie de pro- 
grames de foment que té previstos pcr endegar, a Iravés de la 
normativa corresponent al Departament d’indljstria, projectes 
COM sbn el foment de la informalitzacib i la producció, de l’e- 
lectronica, de la biotecnologia i del disseny industrial ... 

Aquí es tracta cle poder donar compliment des del Departa- 
ment a les seves atribucions i competencies, sens pcrjudici que 
en el seu moment, en el seu cas, I’execucib pogués corm- 
pondre ai CIDEM. 

En canvi, si que irontalmcnt hi ha una oposició total a I’es- 
mena segona, perque aquí em scrnbla que el Grup Socialista 
no ha copsat l’abast de la diferencia. El quc pretenen -ho 
hauran vist, senyores i senyors Diputats- els inlcgrants del 
Grup Socialista és d’una partida que va destinacia a trand&n- 
cies de capital, a entitats d’assaig en el camp de la seguretat, 
qualitat i normativa industrial, pretenen transferir-ho directa- 
ment al Laboratori General cl’Assaig, i aquí es tracta d’un tema 
al marge del Laboratori General d’hssaig. 

En definitiva, un Decret -vostks ho hauran vist, si més no, 
cn el IIOGG, de finals de I’my passat-, que reestructura els 
serveis del Ikpartament d’l ndústria, encomana precisament a 
la Direcci6 General de Tecnologia i Seguretat Industrial el 



fimcnt dels laboratoris d’assaigs acrerli tats pcr enielre ccrtifi- 
cacions en el camp dc la scgurctat, qualitat i normativa in- 
dustrial, 

Per tant, és utla línia d’:ictuaci6 -en certa manera, fins i tot 
podriern dir- ~rarotlclu 21 unii cornpetencia, fins i tot podrícrn 
dir <{competencia )) cntrc cometes, a les acijvitiits del Labora- 
tori Cicneral cl’Assaigs, i per fomcntar, per posar en condicions 
de comptibiIjt;it intcrnacional ayucsl 1,aboratot.i cl’hsaigs 
:icrcditat ~xr- emctrc certificacions, 6s per riixb cluc cs clcstina, 
per part clcl Ikparlarncnt, ;questa partida dc 15 milions cie 
llCSSC tcs. 

1”er tant, doncs, CII definitiva, el nostre Griip s’opc>sarii ;I 3’n- 
clopcih de tes dues esmenes, la niimero 26 i la niimero 28. 

C;t*Bcics, senyores i senyors Iliputats; gricies, senyor 
Presidcnt. 

1<1 SI+. I’RESIIXNT : Proccdircm ara ii Iw volaci0 cl’aqucstes 
esrncncs separadxnent. 

Per tant, cls qui siguin f‘avorr-iblcs ii I’csrnena iihrnero 26, 
cluc tinguin la bondat dc posar-sc de pcu d r e ~  

Els qui hi siguin contraris? 
LIS qui s’abstencn? 
L’esmcna ha estal. rebwíjada per 23 vots a f:ivor; 62 cn conlra 

Pt*occclim tirii a la votacib cle t’esrnena 28. 
i3i.c qui siguin iiworiihlcs a aquesta esmcnii, que tinguin la 

Irondat dc posar-se de licu drcl. 
E ls  qui hi siguin conlraris? 
I-+i qii i s’ahs tcnen? 
I,’csmena ha estat rcbutjadiz per 24 vols u t‘avor, 6 2  en contra 

i 4 iibstcncions. 
I Ictn de proccciir i i m  al rlebai dc I’esmemi niirnero 39, del 

Grup Socialista. I’cr H dci‘ensnr-la, tinc el gust CIC clon;ir la pa- 
I m l a  H I’II.1usti.c 1)iputat senyor Cig;irriin. 

I31 Sr. CIGARKÁN : Moltes griicics, senyor Prcsiclent, tlcs 
de l’esch cstanl. 

Estri cnmic:ndti tnitn de una cantidad pcquefia, son 2 millo- 
ries, nacla miis, que piircw casi ricliculo cluc, clacia la exigira o m -  
tidad que de estos 20.000 milloncs se dedican ii la í)il-ccció Gc- 
ncral cle Política UncrgtXca, triitcmos de variar iina cantichd 
ctc 2 millones. Pero (la la cusuut idad ~ L I C  dc (odas las cuntidades 
asignaclas a cstri IIirecci6n General se han dejado CII un 50 o en 
u11 613%) en au la  concepto de lo que eslaba asignado en el a b  
85, excepto en iiii conccpíu, que cs cl concepto clcclicado a un 
plan dc inccntivaoiOn CIC la invcrsibn :I li1 emprcsii privada, cluc 
sc dc,ja la misniii aintidad clcl aho 85. 

Y CSIC i3ipu tado que estil Ilcvando, ~ I ~ C C i S L m e t l k  estos díiis, 
siguicnclo cl terna de Ins dificiiltacle~ CII las zonas rurales lior lu 
tiilta de eiicrgh elkclricu, crce que scria mrit; conveniente que 
la Aclminisll.aciGn dc la Genei*alital hicicra al n i c i m  cl gesto 
cle dedicar irn incremento CII la pariida a la elcctrificaclbn rural 
. Crco qiic los ciiidiid:mos de 10s puehlos rurales de Cataluña 
cs peran dc s 11 Ad ni i ti i stnic i bn, de la ad ni i n i strx i hi  a LI t o nó ni i - 
ca, y espcrw, ci-eo yo, c-lc 10s Diputados cle la tnayaría que 
Iiagan un  gesto CII cl scnticlo dc hacer algo, tatrw unn primcrii 
i tiiriutiva pira dotnr mejor uclwAlos m n a s  que c s t h  friltas cic 
i 1  t i  scrvicio piíhlico cscncial, coi110 es el terna CIC 1:) electrificitci- 
6n, c) qiie e s h  CII situacihn de dcficiencia; espcriin, cvicicnte- 
nmte ,  trimbién, cluc clesclc el Consell Executiu se instc a la co- 
mpañías clkctricas ~ ~ r a  cluc 110 se produzcan las fallos de sumi- 

i 4 abstcncions, 

nistro, pero en la zonas iionclc no tienen todavía cse suministro 
en la suficiente calidaci creo quc scría importante que cstos 2 . 

millones ziumenten la canlidad destinada c i  la electrificacihn 
rural al mcnos desde \a iniciativa que la propia Generalitat 
puede tornar. 

En las sesiones de Comisibn, el señior Escudé me dice que 
hay i i i i i i  cantidacl destinada II electrificación rural, pcro no 
parte de este tipo dc invcrsiones; es una cantidad que vicnc CIC 
otro sitio, de otso cnnccpto, que vicnc prevista en 10s Presu- 
pucstos Generales del Esttido, que va para el PLANER y que 
yo creo que la Administracibn de la GcncraliLat no pucdc CXCLI- 

s m e  ante IQS pueblos ruralcs dc Cataluña diciendo quc yn es 
stificicnte I r )  que le envia cl Estaclo español. Los ciucladanos dc 
csos pueblos csperan qLie también la AdrninistI.acfbn autonó- 
mica ponga dgo de su parte para rnejorar esa situacih y para 
dotnrh de un servicio escncial, que posiblemente aquí no nos 
demos cuenta, en este morncnto, q ~ i e  estamos con plcna ilumi- 
nación y que, aclcmhs, nos dirigimos H través clc u n  rnicról‘ono 
que al no fattar la clectricidacl se ve previamente que csie servi- 
cio es Li t i  servicio que funciona, aquí cn el Parlamento funcio- 
na, pero muchos ciudadanos de Cataluña dc las xonas rurales 
han vivido en sus cames el hecho de que ese scrvicio esencial 
les ha falic?clo, y en las zonas clondc tociavia no cxistc espcran 
un csfLrerzo cle la Aclministracibn de la Gcncralitat y esperíin 
t a rnb ih   LI^ apoyo de 10s cliputados de la rnayoría cle cste 
Par I ame n t o. 

Grxiw, sefior l’resident. 
El Sr. I’RESt1311NT Per a iin torn en contra, tinc el gust dc 

donar tu paraula ii I’ll.lustre Diputat senyor Escud6. 
i31 SI: E S C U D ~  : ~i i c i c s ,  senyor President. Com recorciava 

I’IIdustre üiputat senyor Cigarrlin, en el debat de Comissib ja 
viini tractar riquest tctna amb certa profundilat i alcshores jo cx- 
plicava cluc, en definitiva, en el conjunt de pressupost global 
d’enguany, ytrc imaginem, esperem cluc algun dia pugui arsi- 
bar il port, mks les aportacions que véncn u han de venir, 
encara que el pressupcisl dc l’lstat a travbs del programa 
I’I,ANER, que hi l iauri  una dotació forqa mks important quc 
I’¿ictual pcr ii I’clcctrificacik rural.  

L‘ilnic que puc itfegir al que jo vaig dir en Cotnissib rn’ho 
suggercix cl meu company senador, en nom del Congrés, en 
nom del Pnrlameni, cn cl Senat a Madrid, en el sentit quc, pre- 
cismcnt, iina csmenti d’aquest senaclor i d’altres companys cn 
rclaci6 amb aquest tcma. va ser totdment rebutjada pcr la 
Cambra corrcsponent. Aleshores, potser, ;i I’hora de fer csfor- 
c;os, de demanar esfbrqos, petscr també ciitdria demanar esfor- 
cos a altres Ciriips parlanientaris --m’ho imagino- ideolbgica- 
ment més propers al senyor Cigarrin. 

Per d t ra  tianda, i circumscrivint-nos a curt termini a la si- 
luaoii, actual, repetim el qucju l i  vaig dir  al Grup Socialista en 
cl dcbiil en Comissi6, comptant iimb les partides 760.01, 
761.01, 780.01 i el PLANER tenim prcvist una inversid, en 
clcctrificaei6 rural dc 53,75 milions de pessetes, Per lant, dins 
de la modestia de la xifra, i tcnirit en compte aquells altres con- 
dicions fil turs als quals acabo de fcr seferkneia, destinar 5 mili- 
ons a I’estalvi cncrgetic ens sembla prioritari, molt convenicnt, 
i més si tenim cn cornptc que aquest programa cf’inccntivaciii 
de l’cstalvi encrgetic a tes empreses ha significat una gran re- 
sposta positiva per part de les cmpreses, i realment, avui dia, a 
Ciititlunya, es fan grans csforps moli sofisticats pcr aconseguir 
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aquest necessari estalvi d’energia. 
Per aquests motius, lamentant no poder ampliar, almenys 

ara per ara, aquesta inversió en I’elecctrificiició rural, anunciem 
quc mantenim el text del Projecte. Nosaltres votarem cn 
contra de i’esmena, de la qual ens demanava ara la seva adopció 
ei senyor Cigarrán. 

President. 

númcro 30. 

se cic peu dret. 

Grhcies, senyores i senyors Diputats; grhcics 

El Sr. PRESIDENT 1 Per tant, posem a votació 

Els qui hi siguin favorables, que tinguin la bondat 

Els qui hi estiguin en contra? 
Els qui s’abstenen? 

senyor 

‘esmena 

le posar- 

Ihsmcna ha estat rebutjada per 24 vots a f‘wor, 64 en contra 
i 10 abstencions. 

Ara hi ha un vot particular del Grup Socialista. Per ii 

defensar-10, tinc el gust de donar la paraula a 1’11-lustre Diputat 
.senyor Car nicer. 

El Sr. CARNICER : Senyor President, per defensar a la 
vegada el vot particular a I’esmena 31 i a I’csmena 32. 

Senyor President, senyores i senyors Uipu tats.. . 
El Sr. PRESIDENT : Perdoni, 11-lustre senyor Dipulat. 

L’esmena 32 queda apartada per un acord previ de Comissih i, 
per tant, depen de si el vot particular s’aprova o no, perb vull 
dir queja que voste va a defensar-los conjuntament, tingui en 
compte aixb : que l’esmena 32 csti afectada --si s’aprova el 
vot particular-, est i  afectada per una disminució de quantitat. 

El Sr. CARNICER : D’acord. Senyores i senyors Diputats, 
quan vam analitzar les previsions de despeses que es feien a la 
Direcció General de Turisme en aquest Projecte de Llei vam 
quedar relat iva ment astorats. 

Si, per una bancla, considcrem la pkrdua d’irnportincia que 
la Direcció General de Turisme té en aquests prcssupostos, 
aixi podem veurc corn, per exemple, prenent-ho en relacib 
amb I’cmissió de deute públic dcl pressupost de I’any 1985, les 
despeses corresponents a turisme passen cle representar el 
4,3O/o a representar tan sols el 3,2; és a dir, ens trobem amb una 
perdua de pes específic de les despeses destinades al turismc 
del voltant d’un 25%. Per tant, no sembla Ibgic aquest tipus 
d’actuacions, quan hom reconeix des d’aquestd tribuna i des 
de molts mitjans de cornuniclwió, des del Consell Executiu i 
[les de membres del partit que li donen suport el pcs específic 
del sector turisme, com una de les activitats econbmiques mbs 
importants de Catalunya. 

Pero, el nostre astorament no va acabar aquí, quan v m  
passar a analitiralr com es distribu’ien les despeses d’aquesta Di- 
reccib General. Així, vwn poder veure com ¡es despeses fetcs 
directament per la mateixa Generalitat es reduien a un 40°!o, 
les despeses que havien de realitzar les empreses privades es 
reduien en un 30%, les que es destinavcn a institucions sense 
finalitat de lucre a un 2Wh1 i vkiern, senzillament, C Q ~ I  desapa- 
reixien totes les transferkncies ii les entitats i corporacions 
locals. 

Semblava -ho sembla- que aquesta pugui ser una voluntat 
politica del Govern de Convergencia i Unih, la de marginar les 
corporacions i entitats locals, en el camp de 1;i prornocib turísti- 
ca. No sabem si aquesta 6s en realitat la intenció; ens preocupa- 
ria que fos aquesta, donat que hom sap l’cfecte multiplicador 

que una inversió, des d’un ajuntament, des d’una corporaci6 
local, té quan est& subvencionada, quan s’hi col-lahora des de 
la Generalitat o des de qualsevulla altra institució. Creiem que 
seria un greu defecte i un gran error continuar en aquest carni, 
el carni de retallar Ics possibilitats de prornocib turística de Ics 
corporacions local s. 

I és per aixo que varn presentar la nostw csrnena n ~ m s r o  32, 
en la qual posiivem una quantitat per ii ajudes a corporacions 
locals i la trBiem d’altrcs partides --cluc no té cap importincia, 
en el sentit que la nostra esmena no anava per a la base, sinó 
amva per posar de manifest la rnancanp que siiposa e1 fet 
d’obhdar-se, ~ in i i  vegada més, de les corporacions locals. 

I aquf hauria acabat la meva intervenció si no hagucs estat 
pcrquk en el Irimit de Comissió es va acceptar mil esmena úe 
Convergencia i Unió, en la qual es feia unti trrznsrcrkncia. ili 
Consorci de Promoció Turística de Catalunya de 198 milions, 
amb baixa dc dues partides : una, d’accions concertades arnb 
institucions sense finalitat de lucre, de 85 milions, i una altra, 
en inversions directes de la mateixa Generalitat, de 113 
milions. 

Bé7 el vot particular aquí també té una mica un efecte tesli- 
monitil, i diria cn dos sentits : en  LI^ sentit, que potser no és 
propi del debat d’aquest moment, 61 sentit de qüestionar o de 
parlar del Consorci de Promoci6 Turística -ja ho farem en el 
moment que correspongui i quan sigui perb sí tan 
sols dcixar de manifest ducs coses : una, es tracta d’una idea 
amb la qual el nostre Grup hi estil cl’acord, pero en el que 
potser no estem d’acord és de la forma arnb que s’ha fet, de la 
precipitacib i,  sobretot, de la manera en qu& s’ha muntat.’ 1% 
qualsevol cas, representa un element de prcmatiira, d’improvi- 
Sacib, podríem dir, el fet que, ni tan sols en cl Projecte Llei, en 
el moment que es va confeccionar, s’hagués tingut en compte 
aquest Consorci de Promoció Turística que es va formar el mes 
de gener. 

I’erh, el que es més preocupant -i per aixo també una mica 
i’esmena; o sigui el vot pdrLicuhr- es que es deixa sense 
efecte la partida per R accions concertades amb institucions de 
promoció turistica sense finalitat de lucre. Sembla que aquí el 
Grup que d6na suport al Govern es vulgui carregar una part de 
la tan anomenada sempre <(societat civil )), és a dir, tots aquells 
centres d’iniciativcs turistiques, associacions i lipus d’activitats 
similars, que donen suport, des de la societat, a la promoci6 tu- 
rística, quc formen part molt important dei teixit que permet 
que Crltalunyn sigui una de les primeres zones turistiques 
d’Europa. 

Si aquestes fossin, si aquestes esmenes o aquest Projecte de 
Llei fossin una mica el reflex de la voluntat turistia, o de la vo- 
luntat de la política turistica que pretkn ei Consell Executiu, es- 
taríem realment molt espantats, ja que significaria, per una 
banda, la pkrdua d’importincia del sector dins de I’entitat del 
Consell Executiu, i, per I’altra, significaria continuar amb el 
creixent ccntrillisme i la manca CIC coHaboraciÓ amb la resta 
cl’entitats que fan promoció, tant de t i p B @ A y r n  de tipus 
privat. A 4 t . A  
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larnbé que en cl moment dc fer el debat dcls l’rcssupostos de 
1986 s’hagin csmcnat aquests tcmes. Akshorcs ho poclrern co- 
mprovar, i ,  donada I’actitud cluc s’estii adoptant en relaci6 amb 
el tipus d’esmencs cluc s’lian presentat R aquest Projecte de 
Iki ,  retirem també aquestes ducs. 

El Sr. PIIESIIJEN?’ : Ara hem de passar, o tornar, ii l’esme- 
nr-1 yiic hi ha a I’articlc número I .  Recordin quc I’hem uparcarla. 
(/+JILWI,) i)ecau? I l e c ~ u  perclub no venia la quantitat global. 

Votem, ara, doncs, el tcxt dcl Dictamen per a l’articlc I .  I ,  si 
els sembla, ho fcm també amb lot el conjunt que hi ha pen- 
dent. Molt bk, doncs. 

Per a tot aquest conjunt, els lluc hi siguin favor:iblcs que tin- 
guin la bondat de posar-se cle peu dret. 

LIS qui hi cstiguin en contra‘! 

Aquest conjunt, scgons cl tcxt del Dictzimcn, ha estat apro- 
vat lier 65 vots a íwor, 28 cn contra i 5 abstencions. 

I Icm acabaí, arn13 iiixb, el dcbat i hem cle passar ara a I’expli- 
caci6 de vots, si hi ha cas, Pcr ;i fcr aquesta expticacih dc vot, 
liric cl gust de donar la paraula a 1’1-ionorablc Diputat senyor 
FO I c 11 i - 

El Sr. FOLCI-11 : Senyor President, molt hrcument. l i 1  
nostre Chup no havia prcscntat cap csmena al contingui del 
Srqjccle, ara votal, i ha volat abstencib a tolcs les esmenes prc- 
scritades per iiltrcs Cirups, fins i tot algunes que tcnicn, ciilíada- 
nient considcrades, tant les esmcncs com les psolmtes del 
Govern, coherkncia inteima, Ho hem fet així a partir d’un;\ con- 
sidclricib, i 6s la segiient : el Govern de la Gencr;ililal hauria 
pogut I-rgsfar un de dos camins : o bé enviar al Parlnmcnt u n  
l’rojecte complet dcl Pressupost, en el qui11 es contemplessin 
els prqjectcs cl’invcrsih i ei linatqnrncnt d’iiquestes, o be 
enviar --com ha fet- iin Projecte refcrint-se est riclament a 
una part dels projectes d’inversió i il iina part cl’ayiiesl finanqi- 
ment, prccisamcnt la part cluc s’obté mitjanc;nnt I’emissi6 clc 
dcuk 1~it31ic. 

Nosal tres ycnsivem que presentar esmenes, o participar 
cl’alguna maii~rc?, votant favnríiblemcn t o dcsravora blcmcnt 
algLrnes CIC les propostes del Govern o CIC les esmenes dels 
al tres Grups, erii tant cotn ucceptar la possibilitat que el €’ressu- 
post CIC la Cieneralitat es pol discuiir a [rossets. I nosaltres 
licnscrn que tio s’;irriha a lenir uila visi0 global dc la despesa, 
no s’arriba a tcnir una visi0 global dels projectes d’inversib qiic 
el Prqiectc es proposii portar a terme durant aquest any, si no 
es contempla globalment; quc IIO es pot tenir una visió exacta 
de la ciirrcgn clcl dcute i dc la forma corn aquesta ciirrega del 
cfcutc seri atcsa des de li1 Generiiliiat si nocs contempla global- 
ment, I ,  precisikmcnt per aixb, perquk creiem cluc no es pot dis- 
cutir ii trossets cl Pressupost de ln Gencralitat, ens hcin iibslin- 
gLlt cn irquestcs volacions. 

Res mks, moltes grkcies. 
111 Sr. PKI :SIr)ENT : Una alira intervencib tl’cxplicacih dc 

13s qui s’abstcnen? 

vot? Na hi ha cap mbs cxplicaci6 de vot? 

Modifioxió de i’ordre del dia 

116, C~OIICS, iilcshores, aquem Presidhcia hil tfc proposr-lr; 
cl’acotd amb I’aticle 6 1.4 ric1 Iicglamcnt, i R pcticib d’una cin- 
quena p i r i  clels t-ncrnbres de la Cambra, del Grup parlarnentari 
de Convcrgkncia i Unió, I’altcració de l’ordrc tlel dh, amb l’ad- 

dici0 d’un nou punt, que seria i’eleccib d’un síndic de la Sindi- 
catura de Comptes, per substituir la vacant produ‘ida pcr 
t rasphs. 

Aquesta Presidcncia fa avinent, que si no se suscita cap ob- 
jecció o cap oposició, considerarem aprovada aquesta proposta 
per assentiment. 
n6, no havent-hi cap objeccib, queda apruvada aquesta pro- 

posta, i aquest nou punt passara cl ser el numero 4 de l’orclrc 
dcl dia. 

ISlccci6 d’iin Síndic dc Comptes 

W, aquest nou punt de t’ordre del dia es, com hem dit, l’e- 
Icccib cl’un síndic de la Sindicatura de Comptes, per substituir 
la vacant produ’ida per Iraspas. 1, per procedir, doncs, a aquesta 
votacih, suspcnem per dos minuts, pero pregant els 11-lustres 
senyors Diputats que no es moguin dcls seus cscons, per clonar 
temps a lu concentració dels que puguin ser ;i fora per a la 
votació. 

(Lu scwic j  sí> susp6is u ires yinrrts de úues dei migdia i vui? minuts 
i r’,~ t q w h  a t r m  qi4írrf.7 dr ducs i trctx’ miriu /sa.) 

Ei Sr. PKENDENT : Es rcpren la sessib. 
Els scnyors Secretaris llcgiran In llista dels Ilhstres rnem- 

bres de la Cambra perque proccdeixin a la votació. 
(La i. Srcr. StxwthYa Tercrwi i I% Sr. Secretari Scypn IIeKeixen 

els mtns de les I. Sues, Diputad~s i els I. Srs. Dipimts, els yual.~im- 
ccu’ciwn a votut:) 

El Sr. PRESIDENT : Algú no ha estat cridar.? W, doncs, 
podcm donar per acabada la votaci6 i procedir a I’escrutini. 

(13 pumdeix ut momptr de vots.) 
El Sc PRESlIJENT : Kesultat de I’escrutini : Per a Xavier 

Vela i Parés, 95 vols; per a Flora Sambra, un vot; en blanc, 8, i 
nuls, 2. S’ha aconseguit, naturalment, cl qubrurn ncccssari, 
per tmt ,  hcm acabat per aquest mati, i suspcnem la scssió fins 
a dos quarts dc cinc de la tarda en punt. 

(Shn 1 ~ s  d i m  úd migdin i dníze minuis.) 

interpeklacib al Consell Execlutiii 
sobre la participació de la Generalitat en l’elalwracii, i en 

i ’execució 
de normes cornun i thries curapees 

El Sr. PRESIDENT : Es rcprkn la sessió. El punt de I’ordre 
dcl dia que ara ens pcstoca 6s interpetlació al Consell Executiu 
sobre la participacib de la Gcneralilat en I’elabaraciÓ i en l’exe- 
cució de normes cornunitbriss europees, que formularh el J X -  
putat Il4ustre senyor Joan Esteve i Oriol, del Grup parlamenta- 
ri Popular. 

‘Tinc el gust, doncs, de donar la paraula a aquest Ildustrc 
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senyor Diputat per ii formular aquesta interpeklació. 
El Sr, ESTEVE 1 ORIOL : Moltes grkics, senyor President. 

Senyores Diputades, senyors Diputats, el fet de la integraci6 
d’Espanya en el si de Ics Comunitats Europees ha coincidit 
amb un fenomen polític enormement complex r? cdsa nostra 
corn ha estat la vertebracib de I’EEstat dc les autonomies. Aixh 
comporta dues conseqükncies un xic contradictories com són 
que, mentre que d’una banda es produeix un buidat de les CQ- 

mpctkncies des dc I’Estat central, en sentit gcogrt‘lficarnerit as- 
cendent, cap a les Comunitats Europees, paraIMament es pro- 
dueix un buidat de compethcies, en sentit descendent 
-també gcogrhficarnent-, envers les disset comunitats autb- 
nomes. I junt a aquest fet, paral~lelamcnt i de forma simultinia , 
en el temps, resulta que les competencies, un cop atorgades a 
les comunitats autonornes, rew lten bestretes i novament ccdi- 
des a Ics Comunitats Europees, aquesta vegada per la via de 
I’artide 93 de la nostra Constitució. Amb una peculiaritat, i és 
que aquesta cessió CIC les competbncies, tant aulonbmiques 
corn estatals, envers les Comunitats Europees, no és  pas una 
cessió de facultats tancades, closes i determinades, sinó que 
podríem qualificar-la de numwus upertus sobretot tenint en 
compte el tarannh dels articles i O0 i, fonamentalment, del 235 
del Tractar de Roma. Aixo és tant com dir que, respecte il les 
competencies legislatives del Parlament i a les com petencics 
reglamenthries o administratives del Consell Executiu se n’ha 
fet, se’n fa i se’n farh cessió de part d’aquesta sobirania ii favor 
de les Comunitats Europees. Més endavant veurem, concreta- 
ment, a favor de qui. 

Aquesta cessi6, aixb si, sempre regida pel principi de subsidi- 
arietat, tal com ens recordava un eurodiputat de Minoria Cata- 
lana fa pocs dies a la premsa, i ,  d’acord amb el que preveu el 
punt 9 del preirnbul del Projecte del Tractat d’UniÓ Europea, 
aprovat pel Parlament Europeu el 14 de febrer de I’any 84. Pro- 
jecte normalment conegut amb el nom de I’autor, I’eurodipu- 
tat comunista hltiero Spinelli. És a dir que, regint doncs el 
principi de subsidiarietat, hem de tenir clar que, malgrat 
aquest numerus uprius de cessi6 de sobirania, aixb s’ha d’inter- 
pretar sempre en aquest sentit restrictiu que en deriva, que fa 
que all0 que pugui fer un ens territorialment inferior no cal 
que ho faci un ens superior i que aquest es limiti, Únicament i 
exclusivament, a fer aquelles tasques que només poden ser 
efectives endegades &una forma comuna per tots els Estats 
membres. 

Dit aixh, el que preocupa ei nostre Grup no és pas el terna 
del dret comunitari preexistent, una vessant del qual, la de l’a- 
dequacib, va ser objecte de debat ahir i aprovada ja amb la Llei 
per aquesta Cambra, sinó el dret fi  elaborar, el dret futur, el 
dret comunitari futur, en dos aspectes : qui i corn l’elaborxi? 
i qui i corn el garantirh des del punt de vista d’execucih o 
aplicació? 

La primera d’aquestes qüestions, doncs, 6s : qui i com l’ha 
d’elaborar? hs el que doctrinalment se’n diu H la via tiscendent 
de formació de voluntat Partint que les Comunitats Europe- 
es ara pcr ara són unes comunitats d’Estats, hi cap una interpre- 
tació maximalista, centralista, en que, sobre la base de l’article 
97 de la Constitucib, s’atorgui únicament i exclusivament la 
participació cn l’elaboració de Ics normes cornuni tiries al 
Govern central, tota vegada que, com aclareix aquest precepte 
de la Constitució, es el Govern el que dirigeix la política 

exterior. Enfront d’aquesta tesi, enfront d’aqucsta possible 
interpretacib, n’hi ha una altra molt més autonbrnica en la qual 
cal dir que, malgrat que aquest article faci la referencia que el 
Govern dirigeix la política exterior, aixb no vol pds dir que no 
hi pugui haver una colhboracib en la dircwió d’aquesta políti- 
ca exterior, perque en cap itoc aquest precepte dc la Constitucii, 
cstablcix aqquesta tasca de Govern en sentit de monopoli. 

D’altra banda, no podem oblidar que l’article segon de la mi-l- 

teixa Constitucí6 és el que garanteix el model autonomic quc 
avui tenim a casa nostra, amb tot allb que de poders implicits 
comporta. El que ens preocupa és el mccanisrne --millor dit- 
la forma cn quk I’Estat espanyol s’integrari en el que s’anomc- 
na normalment procediment decisori comunitari, es a dir, la 
formació dc la voluiitat comuna dels dotze Estats memhrcs per 
tal d’arrihar a una norma de carhcter juricfic vinculant. Com 
tots vost&s saben, ei procediment decisori comunitari riidica, 
fonamentalment, en el Consell de Ministres, he en Consell de 
Ministres, que se’n diuen Consells Generals, és a dir, la repre- 
sen tacib dels Ministres d’Afers Estrangers dc cadascun dels 
membres, b@ en els Consells de Ministres especialitzats scgons 
les matkrics, pcr sota l’equivalcnt del quc hi ha a Madrid en la 
reuní6 de subsecsetarís, CE COREPER, el Cornit6 de Represcn- 
tants Permanents, i els grups de treball. Pcrb aixb ens porta a 
una trencadissa dels esquemes menlals de l’elaboració de les 
normes en tota societat democritica, perquli: tinguem tots pre- 
sents que I’elaboracib de normes amb rang de llei, diguin-se rc- 
glarnents, diguin-se directives, en el qual cas és necessari el 
desplegament després, a nivell intern, dic que l’elaboracib de 
normes del quc nosaltres en diem lleis formals I’efectua el 
Consell de Ministres, 6s a dir, un organ executiu de la Comuni- 
tat, integrat per la suma de representants del poder executiu, 
no pas legislatiu, de cadascun dels Estats, 

Aixb és una contradicció, aixo, avui dia, la majoria de tracta- 
distes entenen que 15s innacceptable, tota vegada que no 
podem oblidar que el Parlament Europeu, j a  en dues ocasions 
- 1979 i 1984-, ha estat elegit de forma directa, rnitjanGant 
sufragi universal, i s’entén quc si les cambres parlamentiries 
de les Autonomies o dels Estats fan cessió de les seves compe- 
tkncies a favor d’un ens supranacionai com són les Comunitats 
Europees, hauria de ser amb brgans de tipus parell, es a dir, a 
favor de les cambres legislatives i no pas ti hvor de les cambres 
executives. 

Els nombrosos probIemes que aixb comporta, i mes encara 
quan estern en un Estat vertebrat d’una manera complexa com 
es el nostre, on resulta que el portaveu de la voluntat sobirana 
dels ciutadans de 1’Estat espanyol ser& un membre del Govern 
central, oblidant que no existeix el paralklisme adient amb 
moltes cambres autonbmiques respecte d’aquest Govern 
central, que si fos rjnicarnent i exclusivament una cessió de co- 
mpetencies de les Corts Generals, normalment corresponent 
al mateix clixé entre la Cambra i I’Exccutiu aixb no piantejaria 
aquest probkma pexb, tota vegada que -repetim- es fa 
cessió de facultats de les cambres autonomiques i no correspo- 
nent al diferent ventall polític d’aquestes cambres i dels con- 
sells executius o governs sorticles d’elles, amb la representació 
unitiria a Ihssel.ies, creiem que aixo planteja un problema 
seriós. 

E1 segon problema no 6s e1 qui i com s’ehbora sinó el qui i 
corn es garanteix la ulterior aplicació d’aquestes normes. A 
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ayi iesl respecte, l’artkle cinyue del Tractat de Roma, clcl Trac- 
tat de la Clornunitat Econhica Europea estahlcix que <( els 
Estats -llegiu, a casa nostra, les autonomies- adoptaran les 
mcsures adients pcr tal de dur 3 tcrrne les normes acordades a 
13russel.iesu. lis cert quc, d’acord amb I’article 93 de la Consti- 
tució I’Estat, en aqucst cas diu cl Govern central o les Corts 
Generals són les responsables de I’aplicació, perb cal cntendre 
quc sbn les responsihles de l’aplicacid, envers tercers, és a dir, 
envers els altres Estats membres, perb no pas els responsables 
a cfcctes inicrns. I aixb, ens sembla que cn el cas nostre és 
cl’una clrirediit meridiana tenint en compte cl que sobre aixi! es- 
lableix, d’una biinda, l’articlc 27.3 ciel nostre Estatut, que 6s 
un prccepte de tarannii similar a I’article 20.3, per exemple, 
també, de 1’Estatut del h i s  llast, o l’arlicle 23.2 del Parlurnent 
d~Anddal~isia. 

Nosaltrcs creiem cluc hi cap una altra possibilitat i és que, 
cuidentmcni, I’cxecucib no comporta que l’fistat recuperi 
aq uel Ics corn pelencies autoniirniqiics que varn iiconscguir i 
que mi sc’n fil cessi6 a I’ens wpriinacioniil; clic, doncs, que, 
desprbs d’aquesta cessib A I’ens suprancional, nosaltrcs ente- 
nem que no hi cup una recuperxi6 de competencies per I’Estat 
ltmb carictcr exclusiu, sinb quc els destinataris cle I’aplicaciÓ 
han dc scr Ics difercnts Cambres d’on han procedit aquestes 
cessions anteriors. fls ii dir, que ~’cxecució cle materies, la qual 
competencia crii exclusiva del poder central, s’ha de dur a 
tcrrne lrcr part dcl poclcr central mentre quc, d’altni banda, les 
quc són de cambres autonomiqucs han de scr executaclcs per 
kiquestcs. 

Nosaltres eiis pregiintcrn - i  aixb és el motiu de la inter- 
peklacih, perd6 ... de la intcrpeHaciÓ, j;i dic be-, quin és el 
papcr- que  entén cl Consell Executiu qiie han de jugar les ca- 
munitats autonomcs a l ‘hora d’cstablir el posicionament mita- 
ri d’lZspanya, prkviarnent a iniciar-se cadascun dels proccdi- 
men IS clcci sori s cn m un i tari s? 

Segon, i cn el canvi i rnodificució del posicion:irnent inicial, 
quin papcr hi han de jugar aqucstes Cambres o Executius auto- 
nhnics? Quines possibilitats - prcguntern, en tercer lloc- hi 
ha qiie t’cprescntants dels ens autonbmics sigui ti en aquests 
Brgans decisoris dc IkizsseHes, en Ics reunions, o be amb ca- 
rhcter d’observador dins de lcs missions permanents? O és que 
només seran lleugerninent inforniades, com diu el punt cinquh 
clcl nostre article 27 dc I’Eslatut d’Autonomia, havent clespres 
d’cxecutar, pcr via legislativa, aquelles narmes cn I’elaboració 
de les quals no han piirticilxit? S’hn pensat en la possibilitat de 
tnccanismcs licr tal quc l’execucib sigui, més o menys, d’una 
manera acliení qLiant al resultat en les diferents autonomies? I, 
prcguntcm tot aixb, i podrícm preguntar més coses i diem, 
lrauriem ú’xlarir yuun diem Comunitat Autonoma o Genera- 
litat q~ik entcncm si Cambra o Executiu o Cambra i Executiu. 
Entcncni yuc hi ha solucions tipus model alemany, el  modcl 
¡tali li... No enz qucda temps i IIO vull cansar I’atenció clc Ics se- 
nyores i cls senyor’s Diputats, peri, dic que forniulern aquestes 
prcguntes pcrquk arran de la publicacib it Ei Pais, el dia I3 de 
rehrc~. del 86, d’unes notícies rclacionaclcs amb el fel que s’hn- 
via enviat  LI^ conveni a la GeneraliLai, creiem que I’i-Ionorabk 
senyor Consclicr ha CIC dir quelcom 211 respecte, tota vegada 
que, en el fons, la Cambra esla perdent unes competh ies .  

Moltes grhcics, senyores Diputades, scnyors Diputats; 
moltes griicies, senyor President. 

El Sr. PRESIDENT : L’I-Ionorable Conseller de Gavernacib 
té la paraula per a contestar. 

El Sr. CONSELLER DE GOVERNACIb (Sr. Macii Ala- 
vedra) : Senyor President, scnyores i senyors Diputats, avui 
es veu quc tenim un dia peciagogic. Aquest mati sc’ns donava 
una lli@ pressupostiria dcs d’aquestn tribuna i ;mi s e h s  ha 
donat una Enteressantíssima llicó cornunitiria, 

Cada Fliputat, evidentmcnt, h de la interpel-iació, quc és un 
mecanisme de control polític quc té el Parlament de I’Exccu- 
tiu, dic que cada Diputat cn fa IH interpretació quc vol. Si 
enlloc de controlar 1’Executiu se’ns dóna, des d’aqucsta tribu- 
na, una 1lir;b magistral, tots aprendrem alguna cosa. Perb jo, 
com a membre de I’Executiu, m’agrada sotmetrc’m al cantrol 
del Parlament i ,  per tant, rn’agradaria explicar que  ks ei nus de 
la interpc)lació, que e1 senyor Diputat només ha pogut explicar 
breument amb tres u quatrc o cinc preguntes finals. 

Etn sembla que del que cs tracta es de com reiilitzcm I’aclap- 
tació de la nostra legislació :LI dret comunitari i de corn partici- 
pem en I’elaboracib cle les normes futures. Resumiré tot el que 
ha dit el senyor Diputat interpelhnt dient que les Comunitats 
Europees tenen facultats normatives en matkries que, en gran 
part, corresponcii a competencies exclusives de les cornuni tats 
authnomcs i ,  cn aquest cas, de la Generalitat. En virtut dels 
seus tractats constitutius, en virtut del dret derivat d’aquests i 
en virtut de la jurisprudkncia amb quk uns i altres són interpre- 
tats, aplicats i desenvolupats pel Tribunal de Justícia dc 
Luxemburg. 

A ningii no s’escapii que amb I’cntrada a les Comunitats 
Europees, les comunitats au thomes  --en aquest cas, 
nosaltres- haurem cl’adaptur la nostra normativa a les disposi- 
cions cornunitiirics. Aixo es cl que, de fet, varn instrumentar 
ahir a través de l’aprovació de la Llci de I3ases de Delegació de 
I’Executiti per fer aquesta aclaptació, per fer aquesta adequació. 
Pero hi ha un segon aspecte, que és com hem d’intervenfr en 
el desenvolupament i l’execucib de I’ordenament comunitari. 
6s a dir, com participem, en el futur, en I’elaboració dc 
normes que afecten les nostres competencies exclusivcs? 
Aquesta, evidentment, és uiiti qüestió de la mkxima transcen- 
dencia, que justifica plenament la interpeHaci6 de i’llhstrc 
senyor Diputat i que, a M ~ S ,  ha estat objecte d’un projecte de 
conveni, al qual feia rcfcrkncia ei senyor Diputat, que va elabo- 
rar i quc ens va enviar el Ministeri d’Administracib Territorial, 
que el va trametre al Prcsident de la Generalitat pcrque hi 
fkssirn fes nostres observacions i per iniciar, sobre aqucst 
tema, un  dihleg, tina negociació. 

El Ministeri d’AdministraciÓ Territorial té pressa en, aquest 
tema. Jo voldria només recordar aquí que, per resoldre aquest 
tema, el model que més ens agrada es el de la Repbblica Fede- 
ral Alemanya, quc és un terna que preguntava el senyor Dipu- 
lat, jo $1 I’hi contesto, cl’entrada. A la República Fedcral es van 
neccssitar vint-i-quatre anys d’experiencia de funcionament 
pcr, després, amb una negociació que va durar tres anys, arri- 
bar a un acord dhquest tipus, un acord que es va materialitzar 
en un intercanvi de corrcspondkncia entre Helrnut Schrnidt i 
e1 senyor Johannes Rau, per cert, del mateix partit, en repre- 
sentació dels IündpK El projecte de conveni que se’ns ha 
enviat, i que en aquests moments estcm negociant, té dos 
grans apartats, dos grans capitois. En primer lloc, l’establiment 
d’un marc per a I’adaptació, el desenvolupament i l’execució 
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de I’ordenament comunitari; primer aspecte. I el segon aspec- 
te, l’establiment dels mecanismes per a la participació de les co- 
munitats cztrtbnornes en la formació de la voluntat estatal, és a 
dir, quan I’Estat a BrusseMes ha d’expressar una voluntat refe- 
rent a compe th ie s  que sbn de les comunitats autonornes, 
com ho fa I’Estat per interpretar la voluntat política de les CQ- 

munitats nutbnomes. Pel que fa al primer terna, el de I’adapta- 
ció, el desenvolupament i I’exccució de I’orcienament comuni- 
tari, nosaltres creiem que no hi ha d’haver, ni tan sols, conve- 
ni. Creiem que la Constituci6 i I’Estatut, ésa dir, el bloc consti- 
tucional, estableixen clarament la divisió de competencies i 
que, per tant, a través d’un conveni entre I’Executiu de I’Estat 
i I’Executiu de la Generalitat, i sense participacib dels Parla- 
ments, no es pot, ni de ilarg, pensar a canviar el que estableix 
el bloc constitucional. En el projecte de conveni que ens envia 
1’Administracib central, en aquest cas, ef Ministeri d’Admi- 
nistració Territorial, hi hil un concepte que ens sembla perillós, 
i amb el qual -suposo- que el senyor Diputat i tots els mem- 
bres d’aquesta Cambra coincidiran, és que es diu que H cl dret 
comunitari, I’AdministraciÓ central el desplegar& mi tjanqan t 
bases que fixaran, després, el desplegament que en facin les co- 
munitats autonomes)). I nosaltres creiem que aixb és un con- 
cepte perill&, perque canvia la divisi6 de competencies que es- 
tableix el bloc constitucional. ks a dir, l’Administraci6 central 
pot fer bases, fins i tot en desplegament dci dret comunitari, o 
no, en aquells temes en cls quals la Constitucib .ia li diu que té 
la competkncia de fer les bases, perb no voldríem que, a traves 
del desplegament del dret comunitari, I’Adrninistracib central 
pogués fer bases en temes en els quals no té7 per mandat consti- 
tucional, la competencia de fer bases. 

Per tant, aquesta és una discrephcia fonamental; creiem 
que el marc aquest que es vol crear a través de les bases esta ja 
delimitat per la Constitució, pels Estatuts i pels tractats funda- 
cionals de les comunitats autonornes, i que la interpretació d’a- 
quests textos fonamentals esth al marge del que puguin conve- 
nir els Executius central i autonbmic i que els seus inthrprets 
autentics estan perfectament definits i identificats i són, ni 
més ni menys, que el Tribunal Constitucional i el Tribunal de 
Justicia de Luxemburg. 

En definitiva, doncs, entenem que per molt convenient i co- 
rrecte que fos el text que sobre aquest tema, sobre aquest apar- 
tat, ens proposa I’Administracib central -i, a més, creiem que 
el text no n’és prou, de correcte, no dés, perb, encara que fos 
correcte-, no hi ha lloc a subscriure un conveni d’aqucsta na- 
turalesa, ni tampoc que ho poguks fer el Govern central 
perquk, si s’arribés a formttlitmr, nosaltres creiem que podria 
caure en un defecte d’inconstitucionalitat. 

Passo a respondre el segon punt, que és el que tracta de I’es- 
tabliment dels mecanismes de participaci6 de les comunitats 
autonomes en la formació de la voluntat estatal, i aqui si que 
considerem que aquest tema pot ser objecte de conveni i quc, 
pet tant, estem disposats -i així ho hem comunicat- a entrar 
en un dihleg sobre aquest terna. El que en el seu projecte de- 
reix I’Administracih central és ben poc, en aquests moments, 
per no dir res, ja que en aquest tema es limita a unes declaraci- 
ons d’intencions poc concretes que diuen : <(EI Gobierno pro- 
curari incorporar 10s criterios y observaciones de las comunida- 
des autÓnornas>>, que és una expressió de bona voluntat que 
no compromet a res, és a dir, en definitiva, I’Administracib 

’ 

central, per anar a RrusseMcs amb aquells tcmes que sbn CO- 

mpetencia exclusiva de les comunitats autbnomes, al que CS 

cornpromet és a dir : ((Us reuniré i us escoltaré; intentaré 
fer-ne cas. )) Nosaltres, per tant, aixh, aquesta posici6, no I’ac- 
ceptariem, i considerem que s’haurin d’anar I\ un text diferent, 
en la línia adoptada a la Repiiblica Federal Alemanya, que per- 
meti - i aqui contesto niolt directament una pregunta concreta 
del senyor Diputat- una presencia oficial de les cornunilats 
autonomes, tant en els organs estatals competents com també 
en els comunitaris. 

En aquest sentit, el Consell Executiu defensari la interven- 
ci6 de Ics comunitats autbnomes en l’activitat normativa de les 
comunitats europees, mitjangant un acord entre el conjunt de 
Ics comunitats autonomes que permeti la creació d’un brgan 
especialitzat que sigui representatiu de les comunitats autono- 
mes i que tingui la funció de fer arribar a I’AdministraciÓ 
central Ics necessitats, els interessos i els punts de vista de les 
comunitats autbnomes i que, per altra banda, pugui formar 
part de la sepresentacib espanyola, de la representació oficial 
espanyola davant les cornunilats europees, i que aixb sigui un 
organisme present en la delegació espanyola. 

El Consell Executiu és partidari que Ics comunitats autbno- 
mes estiguin representades, a travks de I’brgan que acabo #es- 
mentar, en les reunions dels organismes dcpendents del Con- 
sell de Ministres de la Comunitat, cle la Comissió o de qualse- 
vol altre organ comunitari, sempre que es tracti, evidentment, 
de temes referits a la competencia de les comunitats 
autbnomes. 

Considerem també que aquestes resolucions, aquestes posi- 
cions, haurien de ser vinculanis per a I’Estat i ,  per tant, incor- 
porades a les resolucions, a les posicions que els representants 
d’Espanyiz presentin en les reunions dels organs de les Comu- 
nitats Europees; és a dir, per resumir-ho : que, quan es tracti 
de compethies  de les comunitats autbnomes, la posició es- 
tigui fixada per la delegaci6 espanyola, pero que reculli les posi- 
cions de les comunitats autonomes, i que aquestes posicions 
de Ics comunitats autonomes siguin vinculants i constitueixin 
la posici6 espanyola. En definitiva, aixb no es inventar res de 
nou; és el sistema que funciona a I’Alemanya Federal. 

Aquestes sbn, senyores i senyors Diputats, Ics línies 
mestres de la posicib del Consell Executiu, referides a la inter- 
pel4aciÓ del senyor Diputat, aixb ha estat comunicar per nos- 
altres al Ministre d’Administraci6 Territorial, ha estat recollit 
sense opini6, pero hi ha d’haver noves converses i ,  en un 
clima de dialcg i de rnirlua comprensió, espcrern poder assolir 
un acord en condicions raonables i que siguin acceptables per 
ambdues parts. 

Moltes gracies, senyor President, senyores i senyors 
D i p u t a t s. 

El Sr. PRESIDENT : L’ll~lustrc Diputat vol replicar? 
Pausa..) 

EI Sr. ESTEVE 1 ORIOL : Sí, senyor President, de l’escó es- 
tant. Mol tes grhcies, Honorable Conseller. No pretenc, evi- 
dentment, donar IliGons a ningú, perquk crec yuc ningu les ne- 
cessita, i menys una persona de la Seva vhlua professional i polí- 
tim, Agraeixo la intervenció de Wonorable Conseller, perque 
crec quc cn la nostra tasca de control i d’informació, des d’un 
punt de vista parlamentari, cal saber aquestes coses, pcrquk 
-ho repctcixo- aquesta situaci6 significa que s’arrahassen a 
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la Carn bra dctesminadcs competencies i, per tant,  la Cambra 
csti en el scii dret, i diria en la seva obligacib, de dcmanar 
aclucsta informacih, i la hi agriiirn molt sinceritinent. 

I - l i  ha clos punts que ;I mi m’agradarin si cls poguks aclarir 
quelcom més. D’una banda, sembla que la posici6 de I’Admi- 
nistrucib ccntral -si no cs així, l i  ilgrairk yuc m’ho uclareixi- 
és tancatla cn dos punts. Diu -llegeixo una nota de premsa- 
q ~ i c  el scnyor Ministre l:élix Pons <(dcscartÓ que tina sola per- 
sona 1) - i ,  es clar, ;!ixi> na s’cntkn xi vol dir que cap pcrsona, o 
qiie nornks en sigui ~inii- ((rcprcsentara a todas las comunida- 
des autbnonias cn Ihse las  >). 

1, d’nltra hunda --continuo llegint-, <(cluc hmpoco con- 
templa la posihilidad dc qtic cndíi iina CIC las diecisietc comuni- 
clacics autimornas cspafiolas cuente con un represen tante cn 
10s Organos políticos de 13 C i 3 3 ~ .  2 af’cgeix, pcr SI hi hagués 
algun dubte : H Eslo es seguro. H 

Aquesta 6s la pregunta que jo fwmulavu : si voslk ens pot 
aclarir cpAcom, Em faig pcrfecte chrrcc qLic no  és una contesta 
cle w s t k ;  per tant, pot scr que vostk, atqLicsta posicib, seriacon- 
testar per hocn d’un altre i no sé, doncs, fins a quin punt  me la 
poclrii contestar. 

i li  hnvia un punt cluc crec qiic és importanl. So, abans, hc cs- 
mentitt que el nou sistcniu d’intcgracid, a Eizropa comporta la 
clesrqiaricib d’unn scrie de cotnpetcncies autonomiqucs dcls le- 
gislatius i dels cxcculius. J o  preguntaria, al f i l  cle la incva qiies- 
t i 0  final rlc la interpetliicib : qttan estem parlant de rcprcsenta- 
ci6 dc les comunitats authnomes, en  el ciis nostre, de la Gcne- 
r n l i t r i t ,  que s’entbn : representacii, c!cls executius?, represen- 
taci0 del Parlamcnt?, fórmules mixtes? I ho estic dient pensant 
en  la Comissi6 que cs va clissalclrc que, rnaluusaclarnent, ara no 
en tenim cap ullm de similar, amb puriicipacib mixla cle I’IJxc- 
ouliu i del I’artamcnt. 

Moltes &cies. 
i3 Sr. PRES113I~N‘l’ : L’I ioriorable ConsdIcr vol tornar a 

i t i  tc r ve 11 i r ? 
El SI.. CIONSIiLI ,f:X DE GOVi-iRNACIh : Si, senyor F’rcsi- 

dcnt, per contestar tatnbk molt breumcnt i dcs de I’esc6 cl 13i- 
ptitat interpelhnt. M, jo n o  ~ L I C  dir quitia es la posicib del Mi- 
nistre Pons sobre aq~~cs t  lema i sobre les notes de premsa que 
ha llcgit el senyor Diputat, perqui: estem en plc diileg i en  
plena negociacib i em scrnbla que ntr hi ha cap posici6 tancacla 
pcr part CIC ninglj, percluc, u1 diiileg, s’hi ho d’anar amb les posi- 
cions plenatncnl niotli fica blcs, no? 

Aril, jo coincidiria, en aclucst moment, cn cl que el senyor 
ll iputat  ct i i  diu que  ha d i t  el senyor Pons, que cs qrre aquesta 
reprcscntucib 110 pot scr d’una persona, ni p ~ i  ser de cndn una 
de Ics disscl corniinitiits iiulbtionies; nosaltres, per un criteri 
operatiu, aixb ho compizrtiríern, i és pcs aquest inatiii que 
aquest Brgan que i ixa  la posiciii de Ics cornunitats aulbnomcs 
en  el  nostre projecte, scria un 8rgan de sis persones, cada una 
d’cllcs cl’tlna comunitat auibnoma, que representarien les dis- 
set. I ,  en aquest brgati, proomriem, ens semblaria que seria 
bo que Clatalutrya hi pogués ser representada i que, a més a 
iiics, recollis el plurdistne polític yiie es producix entre les 
disset cornunilats autimomes, peri), cvidcntmenl, aixo es una 
proposta, no és iin tema tancat, tarnlm, per ii nosaltres, perb 
anirien1 CII aquesta línia. Pcr tant, tampoc, ni un, ni disset, 
sinó ima cosa intcrmedia, i cluc aquest brgnn, efectivament, 
iornids part de la reprcsentacib espanyola quan es tractin ternes 

de la compckncia cxclusiva de les cornuni tats autbnomes. 
Quant al segon terna, evidentment, hi ha iinii arlaptacid, que 

s’ha de fel., de la legislacib del Parlament, hi ha una adaptació 
que s’ha de fer, de I’accih i dels decrets i dc Ics disposicions quc 
crea també I’Executiu. Li1 representacih, en aquest organ dc 
sis, seria una representacib que, en aquests momcnts, seria 
una rcpresentació de I’Executiw , seferendadn, evidentment, 
pel Parlament, i amb el Parlament, rebent plena informacih de 
tot el que aquest brgan decideix quant a compctkncies, 
digucm, legislatives, o cle normes que puguin afectar les CQ- 

mpctcncics dc les comunitats autimomes. 
Pcrb no voldria avaqar --sembla qwc amb aixb contesto les 

últimes preguntes LIGI senyor Diputat- mks temes; jo, cn ln 
meva primera intervencib, hc dit cls grans principis perquk, 
cviclcnlment, quan s’cstii en un didcg, tot aixo pot ser canvia- 
ble en funci6, també, dc les posicions de I’altni part. 

Moltcs gricies, senyor President. 

Macii, 
subsegüent a la interpeklacih al Conscll Execittiu 

sobre el ‘haspis de Ies Carnlires Agriries 

HI Sr. PRESIDENT : Passem ara al punt següent de I’ordre 
del dia, cluc 6s Moció subsegiient a la interpelhcib al Consell 
lxecutiu sobrc el Traspas de les Cambres Agriries, presenta& 
pel Diputlit 11-lustre senyor Víctor Torres, del Grup parlarnen- 
tari d’Esquerra Rcpu blicana, 211 qual m’cs moll grat de donar la 
paraula. 

El Sr. TORliES : I-Ionorable President, senyores i scnyors 
Ilipulats, evidentment, no repetiré els arguments que varem 
exposar des d’aqucsta tribuna la sctniana passada, sobre el sig- 
nificat de la nostra interpeHaci6. Em sembla que va quedar 
molt clar que era necessari obtenir rllipidament el traspBs de les 
cambres &ries, per tal cl’acabar ~ i n a  situaci6 tan confusa corn 
insuportdk, i insuportable per- 1.1 la dignitai del nostre i’iirla- 

ment i cle Ics institucions autonomiques en general. 
Ens vn agradar sentir, per boca del representant socialista, 

que ells també tenien plena consciencia clcl dret de Catalunya a 
obtenir aqucst trasph i que, pcr la seva part, cstavcn disposats 
a coadjuvar en  aquesta tasca. 

No dubtem, per altra part, que el Partit Socirrlista Unificat de 
Catalunya compartcix aquestes aspiracions, per bé que aquest 
Grup parlamentari havia fet palesa la seva reserva mitjancant 
una inlerpeElaciÓ, substanciada el 24 d’abril del 8 5 ,  argumen- 
tant amb bon criteri que era pcrfllbs que aquest Parlament le- 
gislés sobre cambres agrriries abans d’hwer obtingut el traspis 
d’aquests organismes. 

Nosaltres mateixos, en una pregunta adrerada al Conseller 
d’AAgricultura en funcions, senyor Rigoi, expressivern la ma- 
teixa inquietud, afirmant cluc era un xic temerari legislar abans 
d’obtenir un trasphs, perque podria s e r  que legisléssim en pre- 
cari, perque, cle tota evidencia, In nostra legislació es veia con- 
dicionada al decret de trasphs. 

L’HIonorable Conseller d’Agricui tura assaji de 
tranquil.litzar-nos i ,  per part nostra, ho aconseguí, recordant- 
nos el pla de les seves previsions : febrer del 84, ratificació de 
I’acord de traspis per la Comissió Mixta; juliol del mateix any, 
acord en aquest sentit amb el Ministre d’Agricultura; setembre 
del 84, s’etillesteixcn eis annexos al traspas, que ja poden ser 

--.I. I- - 
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elevats al Consell de Ministres; 19 de desembre del 84, reunió 
definitiva de la Comissió Mixta i, pensant que s’havien resolt 
tots els trirnits -i, legalment, s’havien resolt!, legalmcnt s’ha- 
vien resolt-, es fa entrar al Parlament el Projecte de Llei de 
Cambres Agraries, que es converteix en llei desprcs d’una 
llarga i tensa tramitació parlamenthria. 

Evidentment, seria facil, ara, dir que hi va haver precipitació 
del Departament d’Agriculturtz. Nosaltres no compartiriem 
aquest criteri, pe& creiem que era correcta la prcsentaci6 
del Projecte, ja que el Parlament no havia d’esperar indefinida- 
ment el bon voler de I’AdministraciÓ central. Una altra cosa es 
--ho repetim una vegada més- la vaioraci6 que puguem fer 
els uns i els altres del contingut i de I’abast de la Llei que VB 
quedar aprovada. 

Així, doncs, nom& hi ha una manera d’obtenir el desblo- 
qucig d’aquesta lamentable situació, i és l’obtenció ripida dels 
traspassos corresponents, i és per aquesta raó que el nostre 
Grup ha presentat la Moció que és a I’ordre del dia, Moció que 
no té altra finalitat que la de donar al Govern ei suport del Par- 
lament pcr a les accions que ha d’eemprendre per tal d’acabar 
amb una situació injusta i pejorativa per a la nostra potestat 
legislat iva. 

La nostra Mació --ostes l’han llegida- esth redactada en 
termes generics, moderats i volgudament desproveida d’agres- 
sivitat. El primer punt constata una situació de fet, que és inne- 
gable, és una veritat quc no pot ser discutida per ningú, per& 
és l’cxpressió de la fealitat pura i simple. 

I el segon punt, partint d’aquesta constatacib, invita el 
nostre Govern, el Govern.de Catalunya, a utilitzar totes les 
vies administratives, jurídiques i polítiques per tal d’assolir 
I’objectiu que hauria de ser comlj a tota la Cambra, car nos- 
altres esperem i desitgem que el Grup Popular, fent abstraccib 
del seu peculiar punt de vista sobre el tema de cambres agriri- 
es, tambk voldri associar-se a aquesta petició, que voldriem i 
desitjaríem que fos unhime. 

I-Ionorable Conseller, si la Cambra es pronuncia favorable- 
ment en relació amb la Moció presentada, disposareu d’una 
eina important per defensar els nostres drets en aquest tema, i 
esperem que sabreu utilitzar-la eficaqnent prop dels vostres 
interlocutors. 

Pero, abans d’acabar, voldriem recordar a l’hnorabie Con- 
seller que cn la seva darrera replica de l’altre dia ens convidava 
a fer prova d’imaginacib, i suggerir4 alguna mesura que 
podria afegir-se a les tres mesures que ell ens va proposar. Re- 
collint, doncs, la seva invitacib, em permeto recordar; a cau 
d’orella, a I’tlonorable Conseller : que existeix un organisme 
institucional, que 6s la Comissib Mixta de Traspassos, organis- 
me que pot considerar-se ofks i menystingut pel fet que eIs 
acords que ha adoptat en el tema que ens ocupa, ni tan sols han 
estat presos en consideració, tal com ho mana la Llei. 

La seva credibilitat i el seu prestigi --de FA Comissió de 
Traspassos- poden &ser posats en tela de judici i no pas, precisa- 
ment, per culpa seva. Si aixo és així, que  li semblaria, Honora- 
ble Conseller, si un dia la part catalana, la part catalana de la 
Comissió Mixta, clecidis no prendre cap acord nou mentre no 
fossin compliment a t s degudament els acords precedents. 

Nosaltres considerem que seria una decisih molt oportuna, i 
que potser tindria la virtut d’acabar amb el deplorable dialeg de 
sords al qual estem assistint. Ho deixem a l’estudi i a la conside- 

ració del Consell Executiu, pero de moment, més modesta- 
ment, ens declararíem satisfets si la Cambra donava una re- 
sposta afirmativa al més Amplia possible a la Moc% que hem 
tingut l’honor de presentar i de defensar. 

Moltes griicies, senyor President; moltes gricies, senyores i 
senyors Diputats. 

El Sr. PRESIDENT : Corn a presentador de Mocions, 
perdb, d’esmenes a aquesta Moció, tinc el gust de donar la pa- 
raula a 1’Il~lustre Diputat del Partit Socialista Unificat de Cata- 
lunya, senyor Maties Vives. 

EI Sr. VIVES : 138, gricies, senyor President. Senyores i se- 
nyors Diputats, per enksirna vegada : cambres rtgrhies. 
Bk, aquest és un tema ampliament debatut en aquesta 

Cambra, sobre el qual jo voldria dir d’entrada -per si les seny- 
ores i els senyors Diputats no s’hi havien fixat- que des de l’a- 
provació de la llei catalana, el PSUC no n’ha parlat gens, ni als 
mitjans de cornunicaci6 ni en el Parlament de Catalunya. I 
teníem raons per fer-ho; entre altres raons, la presentació de la 
nostra esmena a la totalitat amb text alternatiu a la Llei de 
Cambres Agriries presentada pel Govern del PSOE en el Con- 
gres de Diputats. Text alternatiu que reprodueix, nproximada- 
ment en un vuitanta p r  cent, el text alternatiu presentat pel 
PSUC a la llei catalana en aquesta Cambra. Ens hem resistit 
fins i tot a les pressions de fer una roda de premsa a Catalunya 
per parlar del nostre text alternatiu a aquella llei. 

Per que? Perque enteníem que un cop aprovada la llei catala- 
na, encara que no ens agradks, on calia centrar efectivament 
tots els esforqos era en la consecució del traspas. I per aixo no 
hem dit res, i vagi per endavant que el nostre Grup parlammta- 
ri, malgrat haver presentat esmenes al text d’Esquerra Repu- 
blicana de Catalunya, votara el cent per cent de la Moció, 
encara que aquestes esmenes no ens siguin acceptades, perquk 
compartim plenament el que s’expressa en la Mocib presentada 
per Esquerra Rcpublicana de Catalunya. 

El que succeeix és que hem interpretat les intcrpel~lacions 
presentades pel Grup  Socialista i pel Grup d’Esquerra Kepubli- 
cana -jo diria, si se’m permet, que sobretot la dei Grup 
Socialista- corn una autkntica provocació al debat, en aquest 
tema. Provocació al debat perquli: ies culpes, si Bs que n’hi ha, 
quan se situen en ternes com el que estem tractant, mai són 
estrictament d’una de les parts; normalment són compartides, 
i aquesta és una ensenyanGa que ens repetia reiteradament un 
antic Diputat del Grup d’Esquerra Republicana en ¡’anterior le- 
gislatura, i és un criteri que jo vaig compartint cada cop mBs. 
Perque, a veure : estern parlant d’un tema en el qual -en la 
Moció- se’ns diu : H les mesures administratives, juridiques i 
polítiques>>; bé, jo vull afirmar amb tota rotunditat que la ra6 
jurídica, la rab moral, la raó estatutiria, la rab constitucional 
sbn a mans de la Generalitat de Catalunya en aquest tema. 

No m’atreviria a dir el mateix entorn les raons polítiques 
que hi ha al darrere d’aquesta qiiestib; no m’atreviria a dir el 
mateix. 1 ho dic perque el senyor Víctor Torres, que repetia pa- 
raules dites per aquest Diputat en un anterior debat : ((és pe- 
rillbs legislar sobre cambres agriiries si no es t@ el t r a s p h ,  
aquest Diputat hi afegia un altre paragraf : ({que era perillós 
fer aixb, si no era per dissoldre-les>>; si no era per dissoldre-fes. 
Perque aquest era el mandat &aquest Parlament, i el que era 
perill6s era legislar sobre cambres agraries amb voluntat de 
perpetuar-les; aixo és el que era perillós de fer en aquesta Carn- 
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bra. I ,  6s clar, ara es demana cl trasphs, u n  traspis, jurídica- 
ment, moralmcnt, cstatutiiriarnent i constitucionalment rao- 
nable, ccnt pcr ccni de raó 11 la Generalitat de Catalunya, perh 
que, cs clar, cluc es trobaria amb unit llei catalana btoquejjada 
pel Tri buna1 Consti tucional. 

Nosaltrcs cn tencm que cal afegir, 21 aqucsl seguit d’argumcn- 
tac i II ns, d’a I t res arg LI mcn laci o ns pa 1 i t i q lies. 

I k r  u i x h  diem en la nostra esmena, cn Ics nostres dues csmc- 
nes, la primcrx d’cites, yuc no hi ha un acord de traspassos. 
Que n’hi ha dos, Cl’iicords clc traspmos : I’un dc E’octubrc del 
80, l’allre --si no h o  recordo tnaliiment-, del desembre del 
84, ratificacib dcl primer, I que ayucsis acords CIC traspassos es 
produeixen quan cn la part clcl Govern central en la Comissi0 
1Vixta hi ha dos Cioverns clifcrcnts. Ara hi ha un Govern socia- 
lista sense el suport dc Corivcrgcncia i UniG, perb abans, qu;m 
sc’ns ncga cl primer traspk, hi ha UII Govern d’IJCD m i b  et 
suport clcls vols dc Convergkncin i Unili al Congrés de Dipu- 
tats. I ,  uixb, ho hem de tcnis present pcrquk, si no, la histbriii 
es tergiversi i ,  eleclivarncnl, el d ia  CIC dcmh ningú sabri, o 
ni tigú csclaririi com ha anat el tcrna. 

Pet. tant, quc qiicdi clar : no hi ha hagiit un acord de traspas- 
sos. N’hi ha dos. Dos, amb dues seqühcies dif‘erents, amb 
quatre anys de difcrcncia cntrcmig, i els dos neguen el traspas 
dc carnhrcs agritries a Catalunya. I ,  cot11 tltiiem abans, juridica- 
rncnt, riioralmcnt, dicament, cn tots clos casos la ra6, al cent 
per cent, pcr a tu Generdital CIC Cataliinyn. 

Lcs riions politiques, cls problemes polÍtics, part de culpa?, 
ei Consell Iixcculiu de la Chw-alitat. Per club 110 es pro- 
ducixen cis trnspassos? En el primcr C I N ,  perquk UCII vol per- 
petuar les cambres agrArics, i cn aquest Parlament quatre 
Grups 1x1 rlame ntaris, IIO u I 1 gru 13, q u ai re G rtt ps par I a me 11 taris, 
les volen dissotclrc. I aquest problema polític bloqucja el Irasphs 
dc cambres ngriuies a la Generalitat, la qual COSI n o  trcu ni una 
ungln (te 1x6 +iuríclicn, inoral, &a, al Irnspris. I’erb, evi- 
dentment, raó política que impedeix, quc bloqueja el traspis. 

Que succdia? Que r-esul tava, oh paradoxa!, ai las!, cluc 
uquest Govcrn de Madrid tciiia el suport dels vols de Conver- 
gencia i Unib.  I ,  és clar, ara arriba la segonn legislattira, i el 
I’iirtit Socialisla Obrcr Espanyol, cluc govcrna en el con-junt de 
I’Xlstat, tampoc trmpassa les cumbres agrlities. Raó Ljurídica, 
molal i &tim, cenl per cciit pcr a la C~cncralital. Problema poli- 
tic : que el h t i i  Socialista Obrer I!spanyol diu -i jo no m’ho 
a u h o  de crwrc-  que no vol les catnbrcs agriries locals, I 
s’enf‘ronla umb  LI^ Grup, no i m b  quatre, amb ~ i n  Grup nomes 
d’mliicsta Chmbra -si hem de creurc les paraules d’Esquerra 
Republicana en el debat de la Llei de Cambres-, c? un Grup, 
cotii ii molt a clos, a un i mig, poscm per cas, que, en dcfinitiva, 
volen un model clii’crent de cambres agriries. 

I%r tant, hi ha problemes polítics. I se’m dirli que els probie- 
I ~ C S  polítics no poden passar pcr daniunt dels jurídics en L m  

tema qiic cs institucional, i jo hi estar& d’acord, i no  hauria dit 
I-cs si 110 s’hagucssin presentat Ics interpel.lacions i les Moci- 
ons, perh com que es presenten, cal que cn parlem a fons, fins 
al final, pcrquk, cs clar, un es pregunta si en aquell moment 
Cataltinya tindria el traspis si aquest Parlament, rnks ben dit, si 
cl Crup dc Convergencia i Uni6 no hagués modificat la seva 
posició cn relacih llmb la dissolució dc cambres agriries. Hi 
haurii qui afirmarli quc sí, hi haurh qui afirmclrh que no; procés 
tl’intcncims; fer política-ficciÓM.. deixcm-ho de banda. No és 

aixb I’irnportant; I’important és constatar que politicarnent hi 
ha hagut aquesta pel.lículn, perquc no s’oblidi per la histbria. 

Pcr tant, nosaltres, que compartim plenament que cs pren- 
guin les rncsurcs jurídiques, les mesures administratives i les 
rncsurcs polítiques, sobretot, que calguin per fer efectiu el tras- 
pis, entenem yuc aqucstcs tnesures polítiques - perque ja 
liem dit que Ics juridiqucs, les administratives, les morals, les 
etiques, les constitucionals, les estatutiries s6n totes a mans 
de la Generalitat, els té tots, eis iirguments, les mesures 
politiques- 6s evident que estan compartides. I és per aixh 
que afegim un tercer punt addicional a la Moci6, en forma d’es- 
mcna, que diu el següent : <(El Parlament constata quc 
cl’entrc les mesures politiques cl adoptar liel Consell Exccutiu, 
no norncs cnfront del Ciovcrn de M a c l h ,  sinó tambi: a Catalu- 
nya, la més important és la consecucib dei c.t>nscns entre iotes 
les forces polítiqircs de I’urc parlamentari catali, dc cara ii fixar 
cl mapa, les funcions i les caracleristiques de les cambres a& 
ries a Catalunya. H Aixo, ates que amb tota scgurctat la princi- 
pal dificultat políticr-i pes fer efectiu el traspiis, que no dismi- 
nueix lth justesa jurídica cornpetencial i moral de l’exigkncia 
cl’aquest, és el redactat de la Liei de Cambres Proíessionals 
Agriries, que no és fruit de cap consens, i que és important 
cvitar les temptacions partidistes en temes institucionals, tant 
en I’ordre de fer efectiu el trasphs corn en la utilització del ternli 
cambres agrhrics, per estimular enfrontaments polítics cntrc 
Administrc?cions, en perjudici, l’un i I’altrc, dcl sector agrari 
cat a I A. 

Per quk? Perquk entenem que la Llei de Cambres Agriries, 
cambres professionals agrAries catalanes era tarnht: una provo- 
caci0 política, no juridica, ni moral, ni &a; politica per no fer 
efectiu el traspk. i si cs demanen mesures polítiques, cal con- 
tcmplar també les quc puguem prendre dintre de Catalunya, 
i’erquk sensc treure cap mena dc sobirania al Parlamcnt, .jo crn 
prcgu n to si el Consel I Bxecu t iu de la Gcncrd i ta t estri disposat 
a intentar aqucst consens, modificant la seva prhpia Llei, per 
tal de fcr quk? Per tal de fer que sense quc disminueixin Ics 
raons jurídiques, ni morals, ni ktiqucs, atribu’im les rams polí- 
tiques que garanteixin un millor funcionament CIC la via del 
trasptis, o vol anar amb la ra6 jurídica a la mi, que la té tota; 
amb lli raó moral, quc li reconeixem plenament; amb I’etica, 
amb I’esiatutiria i amb la constitucional, pero sensc la política, 
sense la politica, n negociar aquest trasphs, utilitzant la politica, 
com tants cops ha fet, coin una arma cl’instrument amb el 
Govern central. I, ho repcteixo, nosaltres, res més lluny que 
donar suport al Govern centrat en aquest tema. Esmena a la to- 
talitat amb text alternatiu a Madrid, presentada pel Grup parla- 
mentari del PCE-PSU, ¡ def‘ensadri en el Ple pel nostre Diputat 
Gregori LÓpez ttaimundo. 

En definitiva, a nosaltres, si se’ns pregunta si preferim les 
cambres agriries a Catalunya amb la Llei del senyor Mir6 a no 
tenir Ics cambres agrhries amb quiilsevol altra llei, direm rotun- 
dnment -perqu2: el senyor Subiri no se’ns escandalitzi- que 
preferim les cambres agriries a Catalunya amb la Llei Mir6 que 
no p~ no tenir-les amb qualsevol altra llei. I ho afirmem rotun- 
(lament; ara, preferiríem, ens agradaria molt més que les carn- 
bres agraries fossin a Catalunya amb una llei fruit del consens, 
i com mks aviat miilor. 

Per aquestes raons, perque entenem que la ra6 jurídica, 
moral, kticzi, constitucional, estatutaria, la tenim tota, perb 
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estem mancats de raó politica pel gir de cent vuitanta graus 
practicat pel Consell Executiu de la Generalitat, per Conver- 
gkncia i Unió, és pel que ens atrevim a proposar, compartint al 
cent p r  cent la Moció d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
encara que no ens acceptin les nostres esmenes, ens atrevim a 
proposar que hi hagi també mesures politiques, no només 
d’enfrontament a aquest Govern central, sinó a i’interior clc 
Catalunya, que facilitin i tanquin d’unr? vegada el terna de cam- 
bres agriries, en benefici dei sector agrari catala. 

El Sr. PRESIDENT : Ara pertoca als Grups que no han pre- 
sentat esmenes la seva intervenció, en I’ordre reglamentari. 
Per aixb tinc el gust de donar la paraula a 1’lIhstre Diputat 
senyor Vcray, del Grup Popular. 

El Sr. VERAY : Moltes grhcies, senyor President, Senyores 
i senyors Diputats, surto per posicionar-me en la Mocib pre- 
sentada per Esquerra Republicana de Catalunya sobre el tras- 
pas de les cambres agrhries. 

Jo esperava que avui també hi hagués una Mociú presentada 
pel Grup Socialista, ja que tam% va fer una intcrpel-Iació de la 
mateixa mena; suposo que el senyor Ayguadé ens dir& per qui: 
no l’han presentada. 

Nosaltres, ja de moment, els avanca que donarem suport, 
en tots dos punts, a la Moció presentada per Esquerra R e p  bli- 
cana. I hi donarem suport perque -com vostes ja saben- el 
Grup Popular, sempre -aquí i a Madrid- ha estat disposat 
que hi hagi les cambres agrarics. Nosaltres també varem pre- 
sentar un text alternatiu a la Llei de Cambres Agrkries de 
Madrid, i veurem, ara, com continua el debat de Ics esmenes 
presentades. 

La direcci6 que l’altre dia el senyor Mirb, I’Honorable Con- 
seller d’Agricultura, ens deia, 6s que creiem portar-ho a terme. 
Per tant, per aixo hem dit que els donarem suport. 

Pero, una de les coses que si que els voldria fer pales a vostes 
és que el Grup parlamentari Popular en ei Congrés dels Dipu- 
tats va fer una acció que no va arribar a bon terme, demanant, 
precisament, el traspas de les cambres agraries aquí a Cataluny- 
a. Va ser presentada el dia 14 de novembre de I’any 1985 corn a 
Proposició no de Llei, pero pcr demanar que fos debatuda en el 
Ple. No va sec debatuda en Ple i no ha tingut cap tramitació. 

Jo els voldria llegir, literalment, el que alla deia referent a 
Catalunya. En 1’ExposiciÓ de motius -que allh em vaig assa- 
bentar que no en diuen així, sinh que en diuen mernoriu- diu 
: <(la pecualiaridad desarrollada en el proceso de transferencia 
Be competencia a la Generalidad de Cataluiía, en donde, en oc- 
tubre de 1980, se lleg6 al stcuerdo de transferir la cornpetencia 
sobre Cámarits Agrarias, sin que se Ilegara a dictar el Real De- 
creto correspondiente. EI contenido de la sentencia sobre la 
LOAPA, en donde se reconace que 10s acuerdos de las Camisi- 
ones Mixtas de Transferencias son vinculantes para ei Estado 

I, recoizant-nos en aixb, el segon punt d’nquesta Proposicib 
no de Llei deia : {{que el Gobierno efectúe en el plaze de tres 
meses el traspaso efeetivo de las competemias en materia de 
Cimaras Agrarias a la Generalidad de Cataluña y a otras auto- 
nomias, en donde la Comisibn Mixta de Transferencias asi 10 
haya acordado H. La qual cosa, si alla ja el nostre Grup va tenir 
aquesta iniciativa parlamentiria demanant- ho, corn vostes CQ- 

mprendran es una raó molt més de pes que nosaltres també 
donem suport, aquí, a tota la Moció presentada per Esquerra 
Republicana, demanant el traspis al més aviat possihle. 

Moltes gracies, senyor President. 
EI Sr. PRESIDENT : Ara podria, si ho desitja, intervenir 

l’I1.2ustrc Diputat senyor Ayguadk, del Partit Socialista. 
EI Sr, A Y G U A D ~ ~  : Scnyor President, senyores i senyors 

Diputats, hi ha mornenis que intervenir a la Cambra és molt 
fhcil. En aquest moment, per al Grup Socialista 6s una mica 
més dificil. Pcrb no requcrcix un gran esforc, perque -com 
deiem en la substanciació de la interpel*laciÚ en el Ple 
anterior- el Grup Socialista en aquesta Cambra, respecte a Ics 
cambres agraries, ha tingut una línia recta i clara. Ha continuat, 
a travks dels anys, defensant el mateix. El Grup Socialista, en 
aquesta Cambra, ja fa anys, no posava en dubte i defensava la 
competencia per part de la Generalitat de Catalunya respecte a 
les cambres agriries. Qui ho posava en dubte era l’anterior 
Conseller d’Agricultura, ei senyor C~uol, després d’un Dicta- 
men de la Comissi6 JurÍdica Assessora del Consell Executiu 
de la Generalitat de Catalunya. 

En aquells moments --i s’ha dit en aquesta Cambra- es va 
aconseguir el traspas de cambres agraries i es va firmar l’acord 
amb un Govern de d’UCD que rcbia el suport del partit de 
Convergencia i Unib. 

En aquells moments, que des d’aquesta tribuna es defensava 
la teoria, amb els traspaqos, per entendre’ns, del ((peix al cove 
)), o d’aconseguir els traspassos corn sigui. No es va aconseguir 
ei ‘traspas de cambres agriries. I durant mesos, durant diversos 
anys, vam poder assistir a un silenci que era un silenci compiice 
1 un silenci culpable del Govern de la Generalitat de Catalunya, 
del Consell Executiu. 

Avui es reclama, per part dei Conseller Mirb, amb tot un 
emfasi, el traspis d’aquestes cambres agraries amb una magni- 
fica interpretació, Perquk, evidentment, la seva posició de lla- 
vors a la d’avui era absolutament diferent. 

A nosaltres no ens costa avui, aquí, defensar el traspas de les 
cambres agraries i votar favorablement la Moci6 presentada 
per Esquerra Republicana de Catalunya perque, al cap i a la fi 
es el que hem estat defensant durant tots aquests anys. 

Per& a la vegada, volem constatar una serie de qüestions im- 
portants. El Govern de !’Estat, fonamentaiment en aquests 
Últims mesos, ha anat demostrant que hi ha hagut una voluntat 
negociadora i de pacte amb el Consell Executiu de la Generali- 
tat de Catalunya en ternes cabdals per al nostre pais. Tenim un 
exemple en el trasphs de tots eh  ternes hidriulics, tot ei tema 
de les aigües. Importantissim; en el tema de I’hiibitatge, en el 
tema del finanFament de I’ensenyament; han sigut acords im- 
portants; perquk quan dues parts negocien, les dues s6n corres- 
ponsables dels acords que es prenen. 

Jo faria meves, perque les agraeixo, moltes de les paraules 
que ha utilitzat en la seva brillant intervenció I’ltlustre Diputat 
del PSU, el senyor Maties Vives. PerquB hem d’entendre que 
moltes de les accions del Consell Executiu no han anat encami- 
nades a aconseguir el traspBs de ies cambres agrhrics, sinó que 
han anat encaminades a impedir-10. S’ha buscat, amb tota la 
riió jurídica i moral, I’excusa necesshria per no tenir aquest tras- 
pas de cambres agraries. Hi ha una posicib clara de negociació 
pel Govern de I’Estat que alguns Consellers, el Consell Execu- 
tiu, estan aconseguint, i en un tema molt clar, corn és el de les 
cambres agriries, no s’esta aconseguint. 

Evidentment, hi ha una responsabilitat del Govern de E s -  
tat; per aixo votarem la Moci6 d’Esquerra Republicana de Ca- 



t;ilunyi; per aixO l i  doriarem suport. I’crb tatnbd hi ha unii rc- 
spc)ns;ibilitat --cluc constatem en aquestli Cambra- del Con- 
scll I k x u t i u  de Iu Generntitat i, molt cspccialment, dcl Con- 
seller d’Agricul tura. [ qiian I’dtrc: dia c l  senyor Viclor Torres 
cns deia cluc cs queclava amh gana, ens agnidaria que la gana la 
t i n g u k  dcls dos filcts, perqui? els dos s ¿ h  rcspot~sablcs. Pcr en- 
tciidre’ns -i vostc ho ha dit molt b6 uv~ii, en aqrrcstc? 
Camhrn-, hi ha ducs par!s cle rcsponsa bilitat en  li^ ncgociacib. 
I no fiu6 ni& h f a s i  respecte al tcma cle les cambres agriries, 
CIC ln Llei de Cambres Agrhries, al>rovada en nquest Parlament, 
ii tn qual hem de dir, amb tota claredat, cluc no es vil buscar, 
:ini b cl rnk  mini tii csfrq, cap voluntat ncgociadora, perque rc- 
dimcnt la inrcncib no fos, no cra qiic s’arrihés II complir mai, 
sinh cluc, renlinent, 121 intenció crii una de molt dif‘crcnt. 

111 cump catali scgucix crispat pcr aqucst tcma. Se segueix 
hloqucjant, per culpa de les cnrnhrcs agriirics, la reforma de 
I ’aciministraciii ngrr‘iria de CatulLinya, cluc bloqueja, a Iu vegrtclo, 
Ics rcíormes nccessiit-ics i lc l  noslrc píiis en el c m p  de l’igricul- 
t~i i ’a.  Sense uquest:i scl’orma dilicilment cs poi fc r  política iigrh- 
r i a  en uqllest píiís. 

I amb la intcrvcncii) cl’ayircst Lliputat en el Ple anterior, jo l i  
he CIC dir, m b  tolil claredat, quc vaig fer un csforq en la primc- 
ra piirt ric la mcvii intervencib. Vaig dir que lots acluclls que  
tcnim iina cspccial rcsponsabilitat hwicm dc fcr un especial 
esíorG, que crii I’especial csl’orr; cl’entendre’ns. Inviiava, ci’al- 
guna mincrii, u canviar la situació quc fins ara hem annt tenint 
pcr  un:^ d t r n  dc molt difercnt. 131 la seva contestacii), i cn la 
iiicvit posterior, V N ~  trencar aquesta possibilitiit. I Ian passat 
uns dies. Vostc s’ha poguI ~ulorrnir i jo tomhc. iicctrpcrern una 
mica t i i  posici0 de tranquil-litat i busqueni, amb un 1lcngu;itge 
dilbrcni, amb unit posicih difcreni, I’csibrq riccessíiri, del qual 
to ts  som responsables, Iicr aconseguir primer cl traspiis dc cani- 
brcs iigritries, perh per aconseguir :ilguna CCM m@s important, 
que és cluc cl tenia cte Ics cnrnhres agriries tw bloquegi la IICCCS- 

s i r i a  cntcs;~ CIC tols els sectors agraris CII aqucst pais lici* aclequ;ir 
les scvcs estruclures 11 les de la Go~~i i in i t i~ t  Iiconbniica i h ~ ~ -  
pca, salvant aixi t’imporlnnt repte que tc cti aqucsts deu anys, 
I’C for man t I’acl m i 11 i st racib ag i4 ria i x o  nscgu i 11 t csbo rrar de 1 
mupa polííic cutali, en  I’agricul ~ u r a ,  I’enfrontnmcnt yiic en 
acliicsts momcnis csti impedint massa coscs, entre elles cl pro- 
grés E la rnoclcrn i La t a 

Moltes grkies, scnyor President. Moltcs grhcies, senyores i 
senyors I )iputuis, (kwor dr v í w s . )  

LI Sr. PHESII.)ENT : 1111 nom dc Cllmvergcncia i Unii, tinc 
et gust dc donar la paraula H I’II+lustrc i l ipu ta t  senyor C;ri~lIs. 

I :1 SI: C; RAEJ,LS : Mol I i Ionorable President, senyores i se- 
nyors I)ipiitats, cl nosire Grup, scnyor Víctor ‘IEorres, votari ii 

liivol- de la Moció presentticla pcr les rmns  que vo& acaha 
cl’cxposiir i per r w m  simi tars a les quc  els altres companys de 
G r u p  h ~ l n  clot1aL. 

LA fidelitat i lleial tat ferina d’l’scliierra Rcpu hlicanii a les tios- 
tres inslitucions i iutonbmiques al llarg de 121 scva histSlrii1 ha 
estat sempre un  component q ~ i e  els cnnictcritza i honora, i 
avui, m i l  vcgada mes, 110 cvicleiicicn amb aquesta Mocib. 

1Idustres senyorcs i senyors Diputats, Convergkncia i Unih 
1121 ti ngul semprc unn posici6 cncrgicii i I’ermn sobre el terna 
que ens ~)c‘upi i ,  i 110 ha tlubliit nxii en les nostres competkncies 
pleries CII matcria de czim bres agrbrics. 

El 20 de novembre de 1980 hi V B  haver un I k t n m c n  de la 

Comissi6 Jurídica Assessora, cle que ayui s’ha fet refercnciii 
- pronunciament que avui correspondria al Cunsell 
Consultiu-, que deia tcxtualmcnt : H cal concloure que la 
plena efectivitat dc In cornpctkncia cxclusiva CIC la Generalitat 
en matcria d’agricuttura, pel que fa a I’actuacib sobre les Cam- 
bres Agriries, quim es tracta d’organitzacions concretes, esti 
supetiitriila a la piihlicaci6 i vigbncia del corrcsponent traspis 
de scrveisu. Avui fa sentimcia clc la LOAPA --s’ha rcpctil 
moltcs vegades- h o  clcixii molt clar quan el fonament jurídic 
niirnero 28 declara : ({els acords cle les Comissions Mixtcs CIC 
Trunsf‘erencics són propostes vinculants per a I’Estat. 13s insos- 
tenible i injustificable, jurídicament, la resist&ncia a 110 traspas- 
sar les cambres ngrh-ies. 

Il-liistre senyor Iliputat Maties Vives; en primer IIOC cclebro 
el posicionament del seu partit, perb he de rccordar que la dis- 
cussi0 del Projecte de Llei de Cambres Agrlirics de 1’1 I de 
juliol de 1985, i desprhs de cleclarar solcmncmcnt que no faria 
cap concessi0 íi la clcmagogia CII el tractament clcl tcrna, feia re- 
ferhncia -avui tanibé n’ha fet- a la inoportunitat de la pre- 
scntacib CIC la Llei, al.luclEtit al text dcl Dictamen de la Comis- 
sió Jurirlica Assessora a quc acabo de referir-me; ii pcsar quc 
cslava, i &i molt clar, que no tenia ni té cap vigkncia desprks 
cie la sentkncia de la LOAPA. 1 quan realment la tenia, el dia 3 
de dcsembre cle 1980 clcmanava cn una interpeflnció, junta- 
ment m-tb cl Grup Socialista, la d¡ssoluc¡Ó de les cambres iig1.k 
rics. i no vull fer judici de valor del que és aqucstaconlradicciS1. 
í l i rmor CIO víws.)  
Senyores i scnyors Diputats, com deia I’Honorable Conseller 

del Deparrment cl’Agricul tura, Ramaderia i Pesca en la inlcr- 
pcl.laci6, el Govern central el febrer de 1984 acorda cl Iraspis 
pcrquk teníem cnmpcthcies,  i cl novembre de 1985 cl 
Govern central acorda el I’CCLI~S perqui: no en tenim. 

Nosaltrcs no podem creurc, scnyor Ayguadé, que les raons 
cI’aqLicst canvi hagin pogut scr motivades pel tarannii, l’estiinu, 
apreci, amor o desamor que el senyor Romero pugui sentir pel 
scnyor Mirb, No puc, ni poclcni creure que les decisions clcl 
Govern i les relacions ciitre institucions puguin estar condicio- 
nades per aquesta rncna de frivolitats. I convindrh amb nos- 
altres cluc no és a les revistes clel cor que es cricla la prcscncia 
del senyor Romera, sin6 a la cuncta de totes les carrctcres espa- 
nyoics, (Remor. de UPUS.) 

Cal observar cluc, a partir que la Comissió Mixta aprova defi- 
nitivamenl el traspis de cambres agriiries el dia 2 clc febrer de 
1984, segiieixen Ics eleccions al I’arlmcnt CIC Catalunya el 29 
d’abril, Ja cn la campanya electoral, Convcrgcnciu i Unib es 
pronunciava inequivocamcnt a favor de Ics carnhrcs agriries; 
cls traspassos congelats. Guanya Ics elcccions Convcrgkncia i 
Unib. Debat i investidurii del Molt I Ionorablc President, 29 de 
maig de 1984. Pronunciament contundent, definitiu : cambres 
agrlirics, si, i continuen congclats els traspassos. 

hs evident quc el nou posicionament cie Convergkncia i 
Uniii, que poden advertir els socialistes catalans, I’dvcrtcixcn 
també cls socialistes de Madrid, motiu pel qual, al nostre en- 
tendre, es congcla el traspiis. 

E1 10 dejuliol de 1985 cl I’arlament de Catalunya aprova la 
Llei de Camhrcs Professionals Agriries. E1 Govern ccntrd el 
novembre cle 1985 recorre contra la nostre Llei perque no 
tenim compctbncies. 

Itlustre Diputat senyor Víctor Torres, en un moment deter- 





una part, la justesa jurídica, competencinl i moral de I’existkn- 
cia del traspAs, de la qual cosa nosaltres no hem du btal mai; ho 
sabíem perfectament abans que el senyor Vives ens ho fes 
pales. Perb cl üipiitat Vives diu també en la seva esmena que 
fa principal dificultat politica per fcr efectiu el traspis és el re- 
dactal de la Llei de Cambres Psofessioniils Agriries i la utilitza- 
ció del tema pcr cstirnular enfrontamcnts entre Aciministraci- 
ons. I en ;ixi> nosaltres no podem seguir el Diputat Maties 
Vivcs. 

i-lcm dit rcitcracIariicnt, i amb la suficient energia pcrquk 
quedi bcn clar, el judici que ens mcrcix la Llei de Cimbres Pro- 
fessionals Agrkries, i n’hern msenyalat Ics seves imperfecci- 
ons, que shn evidents f importants, perb, ai nostre judici, 
aquest no bs el tema, almenys ara per ara. 

Si dema es creen les condicions polítiques i pariarnentiries 
licr assolir una rnodificacib de la Llei, el PSUC i, pcr que no, el 
PSC‘, ens trobarim al seu costat en tot a116 en quk hi hagi punts 
de coincidenciu amb els nostres plantejaments. 

Jo podria declarar-me, el nostre Grup podria declarar-sc a h -  
lagat per 121 reuccib del Govern de I’Estat, en el scntit que ca- 
rnparteix I’oposició d’Esqucrra Republicalla a I’ohiigatorietat 
d’integracib dcls pagesos R les cambres i l’obligatorictat de la 
cotitzacij, i de les derrames per via de constrenyiment, perb no 
estem afiliagats; és un tema diferent. ks un terna que no 6s el 
terna de I’ordrc del dia d’avui. 

El fci, ara pcr ara, és que tenim una llei aprovada per aquest 
I’arlament, aprovada cn ús cicl seu pcrfecle dret de fer-ho, i 
creiem que no és lcgítim utilitzar mitjans de pressió des de fura 
del Parfarncnt, corn es el bloqueig dels traspassos, per tal de pa- 
ralitzar la nostra labor legislativa que, en dcfinitivn, prové de 
i’incomplirnent &uns acords vinculants, segons doctrina del 
Tri buna1 Constitucional. 

Jo no sé si fa Llei va ser suficientment o insuflcicntrnent con- 
sensuxla. Pot ser que no hagi estat suf ichlrnent  consensuada; 
6s possible. Per6 per la nostra part, també volem afegir que 
alguns dcls nosires suggcrimcnts als esborranys qiic es van fer 
de la Llei de Cambres Agriries van ser recollits en el Projecte 
definitiu, i algtins d’aquests suggeriments no eren purnmcnt 
f‘rivols, corn es, per exempie, la interdiccih absoluta ci’envair 
fes competencies municipals i la interdiccib absoluta que les 
cambres agrhrics es lliurin a activitats mercantils cle cap natura- 
Icsa. Són suggerfrticnts importants que, al nostre judici, poden 
ser considerals corn LIRR millora del Projjecte inicial. 

fis evidcnt quc aquesta Llei no va ser consensuada, perb 
tambk és cvident, senyores i scnyors Diputats, que altres lleis 
quc liaii estat aniplíssimatnent consensuades, i votades per 
unanimitat --i no col recordar exemples, perquc són cn la 
ment de tots-, i que aixo no ha impedit que hagin estat de- 
nunciticlcs i parditmies pel Govern de !’Estat. 

Lamentem, doncs, p r  resumir la nostra posici6, no poder 
acceptar l’esniena número 2 del Partit Socialista Unificat, per 
Ics raons que he expo,sat; en canvi, agrairícm molt a la Cambra 
que tingués i’amribil ¡tat cl’acceptar la incorporació al punt 
niinicro I de I’esmcna dcl Partit Socialista Unificat dc Catalu- 
nyti que, amb molt bon criteri, aporta unes precisions que, al 
nostre judici, calia que fossin liportades. 

Moltes grkies, senyor President; moltes giicics, senyores i 
scnyors Diputats. 

EI Sr. PlIESiDENT : Bc, ara anem a procedir a la votacih 

d’aqucsta Moció, perb previament voldria demanar a 1’Iklustre 
Diputat senyor Víctor Torres si assumeix les petites correcci- 
ons de llengua i d’estil que han estat preparades pels serveis del 
Parlament. (Pnusa.) Molt bé, mol tes grhcies. 

Bé+ doncs, amb la incorporacih de l’esrnenii número 1 del 
Partit Socialista Unificat i aquestes correccions d’estil i de Ilen- 
gua, sotmctern aquesta Mocib a votacih. 

Els qui siguin favorables a aquesta Moció amb aquesta fór- 
mula, que tinguin la bondat de posar-se de peu dret. 

Els qui s’hi oposen? 
Els qui s’abstencn‘! 
El text d’nquesta Mocib, amb les modificacions Q incorpora- 

cions assenyalades, ha estat aprovat per unanimitat dels 
presents. 

Moc% 
subsegüent a la interpeElaci6 al Consell Executiu 

sobre el 1)esenvoluparncnt de la Llei de 1’Estat 9/1985 
i la Despenalitzaclb Parcial de I’hwortament 

Passem, ara, a la Moció que ve ;I continuacib, que és el set& 
punt dc i’ordrc del dia d’avui : Moc$ subsegüent a la inter- 
petlació al Consell Executiu sobre cl Desenvolupament de la 
Llei demI’Estat 9/1985, i la DespenalitzaciÓ Parcial clc I’Avorta- 
ment, presentada per les Diputades 11-lustres senyores Rosa 
Barenys i Pilar Ferran, del Grup  Socialista al Parlament de Ca- 
talunya, a una de les quals, la senyora Rosa Rarenys, tinc el 
gust de donar la paraula. 

(EI M. H. Sr. Presiúenr sirbsenia &I sal6 ík? sessions i I’!. Sr. 
Vice-prmiden! Primer. el sulJstiíueix en la dimcib dd debut.) 

La Sra. IEARENYS : Gracies, senyor President, senyores i 
senyors Diputats, voldria comcnqar la ineva intervenció, repe- 
tint les paraules de I’Idonorabíe Consellcr de Sanitat i Seguretat 
Social el proppassat 26 de febrer, en la interpeHació que feia lii 
meva companya Pilar Ferran, i corn a conseqükncia de la 
qual.. . 

EI Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Perdoni senyora Di- 
putada. Silenci, si us plau. 

La Sra. RARENYS : Grhcies, senyor President; ... i ,  corn a 
conseqüencla de la qual prcscnthvem aquesta Moció. Com tots 
vostes saben, fem refcrencia a la Llei 9JI 985 de despenalització 
de l’avortamcnt. 

L’I-horable Conseller, en tinnlitzar la seva intervencib, 
deia que aquest es un terna greu, aquest és un terna important, 
6s un terna seri6s i que cal considerar40 en totes les seves ves- 
sants -qüestions que ratifiquem i compartim plenament. 

Precisament perquc aquest tema té continguts O vessants 
d’interpretacib jusidica, sanitiiria, psicologica, administrativa, 
nosaltres hem presentat aquesta Moció subsegüent, amb la 
qual volem demostrar que la nostra interpretació de corn es 
desenvolupa la Llei a Catalunya --’acord amb les cornpeth i -  
es de que  disposa el Govern de la Generalitat en rnatkria 
sanitaria- no correspon a allb que I’Honorable Conseller va 
explicitar en questa tribuna a la sessió anterior. 

De veritat que voldria poder argumentar amb la rnhxima cla- 
redat aquesta Mocidr clavant els senyors i les senyores Diputa- 
des, i ,  a la vegada, oferir-li al senyor Conseller, amb tota la ca- 
rdialitat possible, alguns punts de reflexió sobre les dificultats 
bumcritiques i les consegüents dificultats informatives en que 
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es troben moltes ciutadanes de Catalunya. 
Deixem de banda, de moment, les qüestions del dret a I’ob- 

jecció de conscikncia, i anem, per comenwr, a les responsabili- 
tats que ens pertoquen en ei desenvolupament de la Llei 
911985. 

El senyor Conseller rnanifcstava, en I’anterior sessió, que la 
gcsticj i I’aplicactó de la Llei a Catalunya, és simple, es practica 
amb facilitat i que, a Catalunya, hi havia suficients centres p b  
blics i privats que donen una cobertura legal. Aixb ds el que jo 
he llegit en la transcripció del Diari de Sesxions, peryuk en 
aquella ocasih no estava present en la sessió parlamentaria. 

Nosaltres tenim uns certs dubtes sobre aquestes paraules del 
Consellcr, que espero que em ratifiqui o m’afirmi. Dubtes re- 
flectits o que parteixen de 1’Ordre de 1’1 d’agost de 1985, del 
Departamcnt de Sanitat i Seguretat Social i de la subsegüent 
circular, o document interior, que cl mateix Conseller em va 
lliurar a mi, en una pregunta anterior a ¡a interpellacib que 
havíem presentat en aquesta Cambra durant ei mes d’octubre. 

. Després de llegir i estudiar arnbdbs documents, novament, 
tant el document normatiu corn el document d’ordre interior, 
nosaltres ens continuem preguntant si I’Urclre de la Generalitat 
facilita el ple compliment de la Llei a Catalunya; si únicament 
I’Ordre de la Generalitat el facilita. En un sentit clar, aquesta 
Ordre facilita les condicions d’acrcditacib dels centres, i amb 
aixb hi estern d’acord. 

Per tant, continuem considerant que el marc dc referencia 
per al desenvolupament de la Llei a Catalunya és I’Ordre minis- 
terial del 31 de juliol -que voste ja coneix a bastament, 
evidentment- del Ministeri de Sanitat i Consum, en dos apar: 
tats específics : en I’article 1.2 i en I’article terccr. I menciono 
hicament aquests dos apdttats, perquk penso que són els en- 
trebancs fonamentals amb que ens trobem a Catalunya, i 
també -per quk no dir-ho?- en altres comunitats nutbno- 
mes, per al desenvolupament de la Llei de Despenalització de 
1’Avorhment. 

En un d’ells, a l’article i .2, es parla que les comunitats auto- 
nomes han de treure una informacib o una relaci6 dels centres 
acreditats, disposats a fer les intervencians corresponents quan 
una dona, quan una ciutadana es vol acollir als suposits legals 
de la Llei, En I’altre, a l’article tercer, es fa referhcia ii les Co- 
missions d’Avaluaci6 dels Centres Sanitaris. 

En rclacib amb aquesta circular interna, nosaltres ens qiiesti- 
onern, novament, si per a vostk aquesta circular és un instru- 
ment de vinculació administrativa per a l’aclministrat. Evi- 
dentment, la circular dóna normes, perb aquesta circular no ha 
estat ni publicada -si k s  que jo no estic mal informada- cn el 
Diuri Qficia! de la Generaliíoc per tant, aquesta circular és dcs- 
mneguda pels ciutadans i ciutadanes de Catalunya, que es 
volen acollir als suposits de la Llei. Aleshores, hem d’entendrc 
que la informacib que es dóna al ciutadi no arriba als mínims, 
ks totalment insuficient. 

La circular, per exemple, estableix corn a condició primera, 
de la informació al públic dels serveis sanitaris de les arees de 
gestió, els centres d’assistencia primaria, eis hospitals; no paria 
dels centres de planificació familiar, que s6n un dels instru- 
ments d’atenció sanitaris educativa, on, com voste sap molt 
bk, hi ha una gran assistkncia de ciutadanes i també dc 
ciutadans. 

Aleshores creiem que, a partir cl’aqui, sorgeixen les primeres 

dificultats, Crec que no cal tornar a parlar deis casos de Santa 
Coloma dc Gramcnct -lla meva companya Pilar Ferran, en 
I’anterior intervenció, va fer-ho a bastament - pero vast& sap 
-perque ho hem comentat- que I’ICS de Santa Coloma es va 
negar a donar informació sobre la Llei; simplement a donar in- 
tbrmacib sobre la Liei. En aquest moment la gcnt acudeix, cn 
Eloc de a I’ICS, als centres de planificaci6 familiar, on hi ha una 
actitud més progressista, dintre del personal mkdic i admi- 
nistratiu que presta els seus servcis en aquests. 

Aleshores, senyor Conseller, .jo li pregunto : per quk aixo 
no ho podem solucionar? Per qui: no trobcm una manera que 
els circuits d’informació del ciutadi que es vol acollir a la Llei 
estiguin clarificats d’una rnancra explícitil? 

Crec que cl Govern de la Generalitat ha d’instrumentar 
aquests canals d’informacib, precisamcnt per procurar canviar 
actituds i millorar el desenvolupament de la Llci, com a consc- 
qüencia. Aleshores aquests canals, sota el nostre criteri, no ex- 
isteixen, perquk una circular, o una Ordre del Departament de 
Sanitat i Seguretat Social, no són suficients perquk arribin ii 

bastament a tothom. 
Jo voldria rccordar aquí que, en situacions més dificils que 

Ics actuals, més complicades, no tan avancades, la Generalitat 
provisional va llzlnqar ja la seva campanya d’informació sobre 
metodes anticonccptius. 1, en aquest moment, que tenim una 
Llei aprovada per unanimitat en ei Congrés de Diputats, amb 
totes les seves valoracions que es puguin fer; en el moment 
que hi ha una llci, no tenim un instrumcnt f k i i  que pugui arri- 
bar a la majoria de ciutadans i ciutadanes a Catalunya, per 
poder-s%i acollir. 

Hi ha una altra qüestib que a nosaltres ens preocupa, a part 
d’aquest dei circuit d’hformació dels ciutadans, que 6s I’infor- 
me necessari perqul: una persona es pugui acollir a la Llei. 
Sabem que és suficient un informe medic; amb un cal; excepte 
en els casos del supbsit primer i tercer, o sigui, en el cas tera- 
pkutic i en el cas eugenesic, que cal anar al metge especialista, 
o als metges especialistes corresponents. 

Aquí, nosaltres creiem que sorgeix un altre probleincl de mal 
funcionament administratiu. Cada metge fa el seu paper, i en 
moltes ocasions, aquests papers no tenen la mateixa cstructu- 
ra, ei mateix contingut, i no són reconeguts per I’institut 
Catala de la Salut. Aleshores, Is’ha pensat en un imprks, en un 
informe normalitzat, que faciliti eis tramits i els límits de 12-1 

gestió? 
En tercer lloc, i aquest penso que és un tema també impor- 

tant, i potser més important, és el que fa referencia a les comis- 
sions d’avaluacib que, d’acord amb cl que estableix 1’Ordre del 
Ministeri, s’han d’eestahlir en els centres hospitalaris. Voste sap 
tan bé com jo que aquestes comissions d’avaluació han cl’infor- 
mar i han d’assessorar, pero no han de fer diagnostic, no han 
de decidir, Han d’informar, assessorar, fer un seguiment dels 
casos, realment, guardar la documentació, perb no prendre 
decisions. 

Voste suposo que sap que en més d’una ocasi6 aquestes co- 
missions cl’avatuacih tambk han pres decisions i han condicio- 
nat I’Úhima decisib dei metge que s’havia compromes a fer la 
intervenció a la persona que ho ha sollicitat. 

Nosaltres creiem, Conseller de Sanitat, que aixo que és tan1 
f i d  de portar a cap, a Catalunya hi ha dificultats en escreix; a 
Catalunya no hi ha manera de prendre’s seriosament 
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-perdoni l’cxpressi6- cl tirar endavant la Llei CIC lkspcnali t- 
mcib de I’rlvortament. lis conililica enormement tot el t r h i t  
ci’infi)rmaciO, lot el trhrnit burocritic clcls passos a seguir per 
les ciritaclanes qite es volen wcoilir a aquesta L le ib  i aixb es cu- 
mplicu, na únicment, de veritat, pcr la objeccib CIC conscikncia 
deis mctges; no es complica Únicamcnt pels posicionaments 
nioralistes --cnir-c cometes- cie dctcrmiiiats cstamen ts vincu- 
lats ai m6n dc la sanitat, sinó pcet‘ 1’;idministracib de la mateixa 
ac t i vi tat sani t B  r Ea , per I ’íiclm i ni st racib del De par tamen t c4c Sa- 
nilat i Scguretat Social. Es complica el funcionament de ies co- 
missioris d’aval uaci6, de les quals vostks en la circular, pcr ex- 
crnple, no fan relbrencia, cosa quc a mi m’cstranya 
en o mcmc n t. 

136, sabem que aquesta ictitucl CIC I’cstamcnt incrlic 6s un 
rlret conslituciond i no ens hi podem posar, evidentment, 
cacia un tk el clrct ii fer dc la seva conscihcia, cie la seva moral, 
traspirssar-l;i 1-1 la sevit execuci6 professional; ara, tumbb sabem 
quc uqucsts pro blenies d’obicKi6 de conscikncia no s6n iinica- 
ment prohlcrnes de la Comunitat AiitOnornii de CataIunya, 
s6n rarnbk cl’ailres cntnunitats autbnomes; i aixb respon a tin 
mal plantejanicrit de la normativa gcneral que tenim en el 
marc dc I’Estat, perb que amb compethcies d’ccxecvcib i de 
circuits ri’iiiformacib, la gestih dcpen del Govern cie la Gcncra- 
l i ta t  de Ciitaluriya, i aixb es poclria millorar. 

Nl>sullres ... 
E1 Sr. ViCl~-PR~SIL3DN‘í’ PRIMER 

I l i  putaclrt que cl seu icmps s’ha exhaurit. 
Líi Sra. BAKENYS : ... Un minul, mig scgon. (RkiksJ 
13&, nosaltres cl cluc vnlrlrícm dir ks  que a Catalunya liem 

cstat reslmcnl progressisics en ci terna de I’wortmicnt 
- i.ecorcicm 1’ct;ipa de la Gcneralital Republicann. Nosirltrcs 
creiem que ara, en el 1986, podríem fer Lit i  bon servei a Catalu- 
nya, si í‘hssim capaicos cle dcsctivolupar la Llei de. Dcspenalitza- 
cii) dc I’Avortarnent en cls seus rnhxirns, i’cnso que fbra un 
avenr; i ,  rcalrncnt, el nombre CIC dones i de grups i de ccntres 
de platiificíició que hi ha al darrere cl’aquest patir, d’aquesta 
prcocupacib clc corn es parta la IJtei ii Cnialunya, agrairicn, cvi- 
dcnt ment, a la Gcncrafi tat que fos capclaviinlera per wanc;ar 
cn cl dcsciivoliqx-ltnent d’aquesta Llei i possiblement per m i l -  
l o r ~  els Iilmiejaments cl’alguns aspectes d’aquesta tlci. 

Recorúo 11 la 11-lustrc 

Molies grhcies, senyor Prcsideiit. 
(E/ M. H. St: I’twidmi I’S rc.inwtputu u /  SLJM //oc.) 
El Sr. PR13SiL3EN’I’ : ibrtoca, ara, al G r u p  del Partit Socia- 

lista Unificat dc Catalunya, de prcsentíir ía seva esmena. Per 
aixb tinc ci gust de donar la paraula a I’Honorable Diputat 
doctor Espusa. 

Hi Sr. ESPASA : Grhcics, scnyor President. Conienvar6 la 
prescntacib de lli nostra esmena, que obccix it clos objectius po- 
lítics fonamentals. Per. Lina banda, fixar posicib en ci que és la 
substimcia de la in terpcI.iiiciG, pero, ~ C I ’  altra, :q)rofitnr I’ocasib 
per fixar tatnbe la posicii> politica del PSUC subrc -com ha dit 
la E l i  putada Rosu 13arenys, recordant paraLi1cs del Conseller- 
tiii t e m ,  iin r-~ssumptc molt seribs CII el pla sanitari, en el pla 
social, cn el pia de I’btica, tjns i lot clels valors religiosos, de Ics 
crccnces rcligioscs, en el pla de la maral. Estem parlant, tots 
-cls sctiyors Diputats  i fes senyores Diputxies ho saben- cle 
l’nvortuiiieni Catalunya, de com, quins i cn quines siiuaci- 
om, i sota yiiiris supbsits es poden, i quanls i de qirina rniinera 
S ’ C S ~ I I ~ I  prmlicant, s’cstii reconcixent el drct -molt piircid- 

ment, per cert- a l’avortament, corn s’estan liracticant 
aqucstes actuacions sanitiries. El tema és, per tant, molt 
serihs, molt important. 

Jo voldria comenpir dient qLie nosaltres recolzem tota la 
Moció del Grup del Partit Socialista ric Catalunya, i recolzem 
també totcs les paraules quc acaba de pronunciar la iliputacla 
Rosa Nmnys.  La rccolzem en tot all0 que va en la línia cle criti- 
car, amb tota justesa, el quc han cstat plante.iamcnts insufici- 
cnts per past del Conscll Executiu -més concretament, cn 
aquest cas, del Departament cle Sanitat i Scguretat Social- del 
Govern de Catalunya, que no ha posat tot el que calia, tot I’in- 
terks que calia en ei ciesplcgament i cn I’apticació d’aquesta 
Llei de IIespenaiitzaciÓ Parcial de I’Avqrtarncnt. 

I’n iota aqucsta línia estem absoiu tament d’aacord, crciem 
que és just fer la inierpeElaci6, i que la Moció, en cls seus tres 
punts, a nosalires cns sembla bé, i, per aixb mateix ki 
rccolzwrcrn. 

J’erb, ens sembla també cluc el que esiii passant ii Catalunya, 
corn a la resta d’Espeinya, ei quc provoca aquesta mateixa 
Mocib, el que provoca o el que ha pcrmks I’actitud no diligent 
del Consell Executiu, del Departanicnt úe Sanitat, l’actitud 
poc diligent, poc de colhborar dels diferents estaments que 
han CIC participar en I’aplicació rl’aqucsta Llci -metges, admi- 
nistracib sanitkriii, ctcetcra- ks cleguda, fotiamentuiment, no 
a una perversi6 intrínscca de Ics persones cluc ho h n ,  no a 
unes males administracions quc no compleixen amb les seves 
obligacions -que tl’aix0 també n’hi pot haver-, sino al fct 
que el marc legislatiu per@ es pugui produir el que per a nos- 
altres cra -i continua essent- un circt fonamcntal de la dona, 
cs a dir, disposar del seu cos com ella cregui més convenicnl; 
és a dir, reconeixer un ple c i m  a l’avortment; és a dir, tenir un 
marc legislatiu que cnnternplcs el dret a l’avortament, no en la 
linia de les indicacions, corn ho fa l’actual llei vigent a 1’Estat 
espanyol, sini, en I H  línia de lii llei de terminis, com tants nltres 
Estats en el món tenen, on durant un període determinat -les 
primcres, aproximadament, quasi sempre, en totes les 
legislacions-, lcs primeres dotze setmanes, ln qui decideix 6s 
la dona, no altres decideixen per ella, siguin mctges -un o 
dos-, consells consultius, o sigui I’organisme que sigui, 
aquest tipus de lcgislacib -lla qual es va prcndre la decisi6 d’a- 
doptar per una majoria politicri a Ies Corts tienerals- és la que 
condiciona tot el que estil passant, i aquest 6s el sentit de la 
nostrti csrnena a ia Mocib prescntada pcl Grup Socidista, i per 
aixb es diu esmenti cl’addicih, per aixb no treu, en la nostra 
opinió, ni vol retíill;ir res dcl que ks tot el conting~it positiu de 
la Moció socialista, perb sí que voldria fixar la posició clel Grup 
del PSUC en aquesta important qiiestió. 

Com vostes saben, 121 Llci de Dcspenalitzacib de ]’Avorta- 
ment vigent en el nostre país, ert el nostre Estat, és una llei 
d’inclicacions, no una llei de terminis. Aquesta llei d’indicaci- 
ons és, a més, molt restringida; contempla només tres suposits, 
pcrb, a més, corn tola. llei cl’indicacions, dcpkn, l’amplitud pas- 
sihlc de la seva aplicació, del context social, moral, de permissi- 
vitat ktica i moral que hi ha al voltant d’aquesta imptrstant yii- 
eslib COM és el de i’acceptació o no del drct a l’avorlament. 

Bs, per tant, iina liei que, en ei context icieolbgic, ctic, morni 
E sociologic espanyol, estava -com la realitat esti 
demostrant- condemnada a ser molt poc eficiq per poder 
donar sortida a la demanda reril, sanitaria i social, del dret a ]’a- 
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vortament que produeix la nostra societat -1’espanyaia i la ca- 
talana. En canvi, un altre tipus de llei, COM la llei de terminis, 
que converteix ei dret ii l’avortament en un dret positiu per a la 
dona durant un determinat període, el període aquest dels tres 
mesos, aproximadament, dóna molta mks forp a la demanda i 
a I’exercici i a l’execució d’aquest mateix dret, i fa que les passi- 
bles obíeaions cí’oráre personal, de I’ordre de I’objecci6 de 
conscikncia, de l’ordre del poc mal o escis funcionament dc les 
administracions pugui ser contrarestat, molt més enkrgica- 
ment, per la demanda, per I’exigkncia del compliment d’un 
dret positiu, reconegut per la legislacib, per part del sector 
interessat; jo diria per part de tota la societat pero, en definiti- 
va, desgraciadarnen t, encara avui, protagonitzat pel sector més 
interessiit és a dir, per les mateixes dones. 

El fet de convertir, per legislacib, aquesta qüestió en un dret 
positiu, en un dret que exerceix un mateix, no per delegació de 
ningú, assegura el compliment -per a qui d vulgui utilitzar- 
d’aquest camí, camí que hauria de ser sempre I’ljltim recurs en 
tota aquesta qüestió. No tinc ara temps d’cstendre’rn en aquest 
tema. Jo he defensat, el nostre Grup ha defensat sempre el 
dret a I’avortament, que no s’ha de confondre amb una política 
i amb una posicib pro-avortista. hs el dret a l’avortament, el 
que estic defensant, que hauria d’estar contemplat corn un dret 
positiu, el qual faria que la mateixa exigkncia del compliment 
d’aqucst dret, faria anar, faria funcionar de manera eficient les 
administracions a tots els nivells i ,  en definitiva, asseguraria 
molt millor que la’ llei que ara tenim el possible compliment 
-per aquelles persones que volguessin acollir-s’hi - d’aqucst 
dret, per fi nosaltres !onamental, també : el dret a 
I ’avortarnen t. 

És per aixo que CI nostre posicionament, que pot semblar en 
una primera lectura i que, evidentment, 6s també rnks que una 
critica -perque no és el moment ni 6s el marc de debatre la 
Llei de Despenalitzacib de I’Avortament, no és aquest el marc 
ni el moment-, és simplement una fixalcib de posicih del 
nostre partit; per tant, no voldria que s’interpretés com urla crí- 
tim al Grup que ha presentat la Moci6, pero si que es kqrnbk un 
reforFamenl del que eren els motius de queixa i el que ha 
portat a la Moció, per part del Grup Socialista, enfront del Con- 
sell Executiu. 6 s  a dir, nosaltres, en el nostre text d’addici6, 
que proposem incloure a la Moció, diem que : (c fins i tot ente- 
nent que el marc legislatiu, de suposits limitats, i que fa que I’a- 
compliment d’aquests suposits sigui, per dificultós, més petit 

fins i tot, ni aquest petit i restrictiu nwrc de compliment de 
la llei, el Consell Executiu, el Departament de Sanitat, ha co- 
mplert el desplegament de la normativa i ha posat a disposició 
de totes les persones que quedaven incloses en els tres suposits 
de la llei, tots els mitjans perqui: poguessin realitzar ei quc era 
el seu dret i el que era també el seu desig. 

hs en aquest sentit que la nostra esmena s’ha d’cntendce i ,  
en definitiva per resumir, podríem dir que nosaltres, en cssh- 
cia, el que amb aquest posicionament volíem portar a la refle- 
xió de tota la Cambra és que no ens sembla just que es trenqui 
aquell principi que diu que <<qui pot el més, també pot el 
menys)). No ens sembla just que, pocfent fer una legislació, 
dels del nostre punt de vista, molt més avanqqda, molt més 
progressista, que convertís en un dret positiu ei dret a I’avorta- 
ment, aixb no s’hagi optat per fer-ho i, despres, es reclami d’es- 
taments inferiors, que no estan en disposició de tenir un camí 

alternatiu en aquest tema tan complex i dificil corn és el tema 
del dret cl I’avortament, exigir d’aquests altres nivells, des dels 
nivells de les pcrsoncs individuals, de les conscicncies indivi- 
duals, les administracions au tonbmiqucs o la mateixa Adrni- 
nistraci6 del Ministeri de Sanitat o de I’INSALUU, exigir, per 
la via dc l’eficikncia, complir el que, per la via de la legislació, 
no es va voler abastsr. e s  a dir, el que fa cl més ha de poder el 
menys; el que no pot ser ks que, fent el rncnys, desprk es 
demani a qui no pot fcr el més, que faci aquest més. 

El Sr. PRESIDENT : Correspon ara als Grups que no han 
presentat esmenes, la seva intervencib. Per tant, m’és grat d’o- 
ferir la paraula a I’Il.fustre representant d’Esquerra Kcpublica- 
na de Catalunya, senyor Marc-Aureli Vila. 

El Sr. VILA I COMAPOSADA : Senyor President, senya- 
res Diputades, senyors Diputats. Iniciarem la nostra escarida 
intervencib en nom del Grup parlamentari d’Esquerra Repu- 
blicana de Catalunya, lamentant que la Ley referent a la inter- 
rupció de I’embariis no tingui un contingut més dens i favora- 
ble a la dona, B6 és veritat quc es trslcta d’una Ley que, si bk es 
ljn icament aplicable a I’elernent femení, fou preparada, votada 
i sancionada quasi exclusivament per elements del sexe mascu- 
li, una manera de procedir que respon a arcaiques, pcro encara 
vigents, posicions mentals de l’elernent masculí i que, encara 
no superades, col4oquen la dona en un pla d’inferiorilat re- 
specte a I’home, o bé la marginen Bdhuc en afers corn el de ia 
interrupció de t’embaris, que és d’aplicació Únicament a la 
dona. 

Les Ilhstres Diputades senyora Rosa Barenys i Pilar Ferran 
presenten a aquesta Cambra una moció que correspon a una 
interpetlacib anterior, que fou contestada per I’l-I~n~rable 
Conseller de Sanitat, doctor Josep Laporte. Doncs, bé, referent 
als tres punts de la Mocib, el nostre Grup parlamentari votara 
negativament el primer, per considerar quc ja fou contestat a 
bastament pec I’Honorable Conseller, amb motiu cle la presen- 
tacib de la interpcl-lació. 

Pel que escau als altres dos punts, el segon i el tercer, bo i 
considerant que sbn d’un contingut prou positiu i que els seus 
efectes s’han de considerar favorables B totes aquelles clones 
que hagin de recórrer a I’aplicació de la Ley 9 del 1985, el 
nostre Grup parlamentari hi votara favorablement. 

Mol tes gricies. 
El Sr, PRESIDENT : En nom del Grup parlamentari Papu- 

lar, tinc el gust de donar la paraula a I’lklustre Diputat senyor 
Sim6 Pujol. 

El Sr. PUJOL I FOLCRA : Molt Honorable senyor Presi- 
dent, senyores i senyors Diputats, no entenem, el nostre Grup 
no entén que es mantingui la substanciació d’una moció quan, 
de la interpelkcib, es dedueix que són nccesshries més indaga- 
cions que donin nou suport a la base que origina la seva 
forrnulacih, 

Sembla com si no es V O I ~ U ~ S  recaneixer que, amb uila inter- 
peHaciÓ, s’ha aconseguit ja el rnaxirn objectiu possible, 
perque, si no, ei que passa és que volem enfarfegar aquest Par- 
lament amb discussions que no porten a cap resultat concret ni 
positiu. Aquest n’ks un cas. El Grup Socialista vol que el 
senyor Conseller de Sanitat actu’i d’una manera determinada, 
semblant, d’una manera molt semblant a com s’ha fet a l’ordre 
ministerial i, a mks, que desenvolupi la. llei per la qual l’avorta- 
ment, en els tres supbsits coneguts, queda legalitzat a Espanya. 



LI senycir Conscller creu que ho ki bé i quc la Llei de Ikspc- 
rialitzacib HO I’obliga m h  cluc a una circular cl’orclre intern. 
Nosaltres també ho creiem. L’importnnt no 6s ei cluc s’hki de 
fer, sini) soiucionirr els prohlcmes. I ,  hi ha problemes? Vegem- 
10s. 1’1 senyor Conseller V B  invitar la Enterpel-lant que ciics els 
CILSOS que conegués. 15-1 un cl’clls, esth demostrat que, clavant 
rlc dos informes contradictoris, cs prevcti quc un tercer infor- 
mc clirimcnt n o  l i  seria fmmble,  i pren un altre carni : 
I iolaníix 

Un scgon cas IIO ks I‘CS rnks qiic la constatació que hi ha 
hagut dilicul tats, perh que no cxistcix el prt)blenla i, L m  tcrcer, 
q ~ i c  cs clesconeix corn ha acabat. Es dcsconcix i ,  cti canvi, es 
menciona. Entre quaranta nvortamcn ts legals, practicats ii Ca- 
talunya des clc la vigcncia d’aqucsta Llei, solamcn t tres casos 
nmb alguna irwguiaritat. Quincs novcs proves s’han inlroclu’it 
a ics ja poc nombroses que coneguérem quan la interpei-lació? 
Cap. Quiti pcrccntutgc signifie;i fa irnpossibililat, no d’worta- 
tncnt, siti0 de la seva rcalització, una vegada demosirada la in- 
dusi6 clara cn  LI^ dcls tres supbsits Icgals‘! Prricticarnent, cap 

1’1 Sr, PRESIDIINT : I’crmcti’m, scnyor Il iputat ,  yuc  cridi 
1’atencib de la Cambra i reclami el seu silenci. Pot ctmtinuitr. 

I:I SI: PUJOL 1 FOLClCA : Moltes gricies, senyor Presi- 
clcnt. Scnyorcs i senyors Diputats, el G r u p  Polxdar ja cs va 
oposar B la Llei de Modificaci6 de I’Arlicle 417 bis del Codi 
I’cnal, f ins  i tot fins iz I’última conseqiithcia, dc demanar la 
inlervcncih dcl ‘Tribunal Constitucionnl. Aixo no és motiu 
pcrcluk no ens preocupem, encara mks, iina vegada introdu’icla 
aqucsta IJci en ei noslre ordenament juridic, de les eonscqiikn- 
cies i dc corn es porta íi [erme, en aquest cas, a Catalunya. 

Quc Iu Llci ha pres posicionament ;i favor d’una part, la 
tnare, i en conira d’~inu altra part, cl concebut, ho ha fct en ires 
swpbsits, la qual COSB vol dir que, potscr hi tia problemes 
perquk nn s’han emmarcat dintre dels condicionaments 
cxigits. 

Ihtrant en la Moció, cn cls seus trcs apartats, no veiem on 
6s el problerna, ni s’ha clernostrat qiie el Consell Executiu no 
hagi pres Ics mesures suiicicnts. Iin tot cas, no ha pres Ics que  
volia que prcngués el G r u p  Socialista, i aixo és lbgic qiic sigui 
nixí; no cs pot exigir quc es governi d’una maneta 
determinada, 

((Senyor Coriselfer )), sembla qiie vulguin dir, <<faci voste 
m i  nrclrt: al seu Ocpartament, yiie ho digui d’aquesta manera. 
QLIC ho digui igual uilm h o  va dir, ho va clcseiivoluliar el Mi- 
nistre de Sanitai i Segurciat Social en la mcncionarla Llei que 
etis ocupa. ((6s cf’;iqucsta tmnera con1 s’ha de fer, no s’enga- 
nyi, senyor Conseller )) -, scinbia que vulguin dir. (c RI 
Govcrn ccntral no s’equivnca mai, no ha de rectificar res, 
doncs; prctigui’n cxempie. H Bé, scnyorcs i senyors Diputats, 
170  6s aix i ) .  S’ha cl’inlcntar que el qui governa assumeixi, en bé 
dc i’cticiicia adini nistrat iva, Ics conscqükiicics derivades del 
control dcl Ciovcrn, que ks  la rnissii, d’aquest Parlament; s’hi i  

d’inrentar, peri, t i a  dictar E, sobretot, s’ha de ciernostrar 
I ’acus~~cib. 

fini la Mocib es clemana que es gmntcixi un  centre per a 
cadu irea saiiiliwia, acreditat pcr 8 lcs interrupcions volunthries 
de l’eml~íu*k Jo no veig cap hospital que es promociorii dient 
I<espcciaiista en prbstata )) o <<csliecidista en aycndicitis )) o en 
ct que sigui, pcrclui: garantir vol dir que s’ha escollit un centre, 
i, ii incs, diu lli MociO socialista <<que es publiqui semestral- 

ment la llista )), Per que una llista referida únicament ii aqucstcs 
intcsvencions quiriugiclues? Per que no la llista en alires tipus 
d’especialitats? Senyora Diputada, jo llegeixo el scgon apartat 
cie la MociG i procuro cntendre’l d’una forma ben intcnciona- 
da, peryuc si no fas així, i si voste llegeix ben hé que diu aquest 
opartat, sembla que ei quc el Grup Socialista demana no és una 
llista dels centres hospitalaris, els quals s’ha convingut que 
facin aquest tipus d’operacions quirúrgiques, sin0 quc, segons 
diu fiquí {{que en publiqui una llista)), iina llista del nombre 
d’interrupcions que s’han fet. Bé, vostk diu que no, perb si 
voste ho llegeix bé, gramaticalmcnt, fiquest segon apartat diu 
que el Grup Socialista demana una llista semestral de Ics opera- 
cions quirúrgiques que s’han fct. Jo ja he dit que ho entenia 
amb I’cspcrit de la Moci6 i no amb la lletra del quenio entenc 
que diu la Mocih. ( K m o r d ~  veus.) 

Finalment, diu la Moció en ei seu tercer apartat que es doni 
compte de Ics mesures enclegadcs per a la correcta aplicacib de 
I’estnentada Llci. ks obvi que si no veiem en aqucsta Maciii 
mes que un8 mostra del Grup Socialista de mantenir el caliu 
electoralista cluc aquesta Llei scns dubte té, i que esta orienta- 
da, liquesta Moció, a prendre les mesures que ells vo1e1-1, 110 

creiem, doncs, que s’hagi de modificar la política dei Departa- 
ment en aquesta qijcsti6. 

Com es dedueix, senyores i senyors Diputats, de 1ii meva 
intervencib, ja poclcn suposar que no rccolzarcm cap apartat CIC 
la Moci6 socialista. 

Moltes grricies. 
El Sr. FIESIDENT : En representació dc Convergkncia i 

Unib tinc el gust de donar la parada a 1’Il.lustt-e Diputat senyor 
R e na u. 

fi l  Sr. RENAU : Senyor President, senyores i senyors Dipu- 
tats, potiricrn su hstanciar, molt rhpidarncnt i fiicilnient, 
aquesta MociO desprks de les explicacions de I’i-lonorablc Con- 
seller de Sanitat, tant en la prcgunta de les 11.1ustres Diputades, 
scnyares Ferran i I3arcnys del 5 de novembre rlc 1985, corn en 
la interpelktcib del 26 clc febrer del 86 i ,  a mes, seriem 
repetitius. 

Poclríern dir i diem, quc votarem en contni clcl prirncr punt, 
per& no &s cest que el Consell Executiu no hagi pres les me- 
sures suficicnts per garantir la correcta aplicació dc la Llei 
9/1935 a Catalunya. S’ha dictat I ’ Q ~ R  d’l d’agost ílc 1985, el 
desplegament dc la dita ordre, circulars conjuntes de la 
DEGOPS i de I’JCS, dei 5 d’agost, i circulars de I’ICS del 12 de 
sctcnilm, etceterri. 

El segon punt, també cl vatarcm cn contra, perque, en 
aquests moments, el Conseli Executiu t6 garantits centres tant 
propis de la Seguretat SaciaI, com concertats, públics O privats, 
que clonen unii cobertura totd a tot Catalunya. I quant a la pu- 
blicacib semestral, ja ds sabut que la Conselleria no és partidiria 
de publicar la relació d’aquests centres, i nosaltres, també ho 
creiem així, perque la publicació d’aquesta rclacib provocaria 
encara més confusih a ics persones que volguessin una inter- 
rupció voluntiria de l’ernbarks, perque moltes persones cseuri- 
cn que només presentar-se a qualsevol d’iiquests centres li re- 
soldria el seu problema d’immediat, i la cosa no va així, és molt 
méscompicxa. 

En el tercer punt, després de l’explicat, ja poden suposar 
també quina scri I n  nostra votacib, votaci6 cn contra. No 
podcni votar a favor que el Consell Executiu doni compte al 
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Parlament en un mes de les mesures endegades per I acorrec- 
ta aplicacil, de la Llei 9/1985, perqui: ja fa més de 6 mesos que 
existeixen mesures adequades per a I’aplicació de la dita Llei. 
Mirin, doncs, senyores i senyors Diputats, tal corn deia al co- 
rncnqament, com seria de fiicil i de rhpid substanciar aquestu 
Moció. Perb el probicma ks molt més complex i, si m’ho per- 
meten els senyors i les senyores Diputades, intentaré explicar 
el pcrqub de la pregunta, interpeHaci6 i consegüent Moció de 
les Ilhstres Diputades Pilar Ferran i Rosa Barenys. La pregun- 
ta es referia, primordialment, a les dificultats amb quk es 
troben algunes ciutadanes de Catalunya que decideixen i nter- 
rompre I’embaris i en canvi, en la interpelhcib, j a  ho matisen 
dient que continua havent-hi casos de ciutadanes que no 
poden acollir-se al que estableix la Llei d’interrupciri voluntaria 
de I’embarhs i ,  és en aquests matisos, on hi pot haver confusi6, 
perqui: és molt diferent ciutadanes que decideixen interrompre 
i’embaras, de ciutadanes que no poden acollir-se al quc esta- 
bleix la Llei d’interrupció voluntiria de I’embaris. I em suposo 
que tots els casos que la seva interpeElacib posava en evidkncia 
la senyora Pilar Ferran, eren casus que es referien a la interrup- 
ció legd de I’embarh. Poden veure que aqui ja torna a existir 
una matís diferenciat. Perquk, com molt bé saben vostks, seny- 
ores i senyors Diputats, la Llei Organica 9/E 985, que modifica 
l’article 417 bis del Codi Penal, es refereix a la interrupcib legal 
de l’embarrhs, mal anomenada <( interrupcib voluntiria de l’em- 
bclras M I Donat que les soklicituds d’interrupció voluntaria dc 
I’embaris IIQ es corresponen en tots els C ~ S Q S  als tres supbsits 
d’interrupcib legal de I’ernbarils contemplats pcr la dita Llei. 
Les possibles dificultats, tant pel que fa referkncia al Dictamen 
previ, corn a la prictica de l’avortarnent, emanen de la mateixa 
estructuracib de la Llei Organica 9/1985 i, aquesta Llei, que jo 
sipiga, no I’hem fet nosaltres, aqui, a Catalunya. L a  complexi- 
tat d’ayuesta Llei pot fer que les persones afectades es trobin, 
no diguem amb dificultats, perb si amb situacions diferents i 
complexes de les que habitualment es presenten en altres tipus 
de patologia. Es pot estar a favor o en contra de l’avortarnent, 
perb l’hnic segur és que s’ha de complir la Llci, i aquesta Llei, 
corn hem dit complexa, es compleix amb tota rigorositat a Ca- 
taiunya. EI cas que ens exposava la 11-lustre Diputada, senyora 
Ferran, en 112 seva interpel-Iació, és el cas paradigmritic cl’a- 
questa complexitat, pero es van complir els requisits que 
marca la Llei, l’únic que no sabem, per desgrkia, és si aquest 
cas era el d’una interrupció voluntaria de I’embaras, o una 
inierrupcib legal, perqut: per la complexitat de la Llei que 
-repeteixo- no I’hem fet nosaltres, no van poder acabar-se 
tots els trarnits. 

Per nixb crec que la pregunta, interpeilacib i aquesta Moci6 
no és al Consell Executiu a qui s’hauria de fer, que aplica co- 
rrectament la Llei, sinó que en el fons, és contra la mateixa 
Llei, ja que no soluciona infinitats de possibles avortaments 
que, amb una Llei no tan complexa i restrictiva, es realitzarien. 
Pero repeteixo que aquesta Llei no és nostra i, pcr tant, si 
volen preguntes, interpeilacions i mocions facin-tes al Govern 
de 1’Estat. És per tot aixb que votarem en contra de la totalitat 
de la Moció. Gracies, senyor President; moltes grkcies, senyo- 
res i senyors Diputats. 

El Sr. PRESIDENT : Ara prego la IHustre Diputada senyora 
Barenys que intervingui per fixar la seva posicilcj respecte a les 
esmenes. 

La S r i ,  BARENYS : Gricies, senyor President. Per fixar cl 
nostrc posicionament respecte a I’única esmena que teníem en 
aquesta Mocib presentada pel doctor Espasa. Celebro que hi es- 
tigui d’acord, i no hi havili dubte que liaviem d’estar d’acord 
que les mesures administratives per desenvolupar la Llei són 
insuficients a Catalunya, ara bé, doctor Espasa, voste sap que 
aquesta Moció i la interpeklacib anterior anaven iz plantejar les 
mesures administratives i no el debat de Ic? Llci d’Avortarnent. 
Jo estic disposada, i el rncu Grup estB disposat, a fer liquest 
debat sobre el contingut i ¡‘abast i I’aplicació de la Llei de I’A- 
vortarnent 211 nostre pais, perb no és el lloc, ni ks el marc. 

De tota manera, voldria dir que aquesta Llei que és una Llci 
d’indicacions, corn vostk ha dit ,  sotil el nostre criteri dóna 
marges d’actuació importants, corn els ha donat a Rnglaterra i 
els dbna també a Alemanya, i que ens sembla quc si aquesta 
Llei cs poguks aplicar progressivament i es tingues en compte 
el que diu el punt primer, quan fa refcrkncia a ta salut fisica o 
psiquica de la mare, en aqucst país, evidentment, podríem 
avanqar bastant cn un carni cap a tina legalitracjÓ o cap ii una 
Lici més hrnplia del que hauria de ser la voluntat de la dona per 
a la interrupcib de I’embaras quan ella vol, que és el que jo 
defenso. 

Respecte a Ics altres intervencions vull dir-li al senyor Simó 
Pujol que ens sembla que no té informació dels casos.. . 

El Sr, PRESIDENT ; Em permet la senyora Diputada, ili 
seva paraula ara 6s per parlar de les esmenes, o de I’csmena, no 
per prendre posició respecte de Ics altres intervencions, 

La Sra. BAZRENYS : Bé, corn que només hi havia una 
esmena, que era la del Grup parlamentari del PSUC, he dit ja 
el que pensava sobre aquesta : no podem acceptar aquesta 
esmena, no hi ha hagut trcard previ per fer una transaccih que 
pogués millorar la seva incorporacib al punt I de la nostra 
Moció. El que si que em permetrB el senyor President és dema- 
nar al senyor Conseller de Sanitat poder confrontar les seves 
dades amb les nostres; he dit abans, quan he fet la meva inter- 
venció, que jo tenia ai darrere una colla de dades que no 
quadraven amb leg que té la Conselleria i ,  aleshores, per poder 
fer aqucst aclariment que el Diputat Rennu també ha fer, a 
favor del que voste I’altre dia deia, jo l i  demanaria que eiis po- 
guéssim asseure a I’entorn d’una taula, no la Diputada Rosa 
Barenys, si n Ó  la Diputada liosa Barenys arn h el Grup de se nyo- 
res i de gent que esta treballant en els ternes de planificació fa- 
miliar per veure si, realment, I’aplicxió i el desenvolupament 
de la Llei d’interrupci6 de I’emharh a Catalunya és una Llci 
que respon a allb que deia el Tribunat Constitucional, quc la 
vida i In dignitat de la dona són un valor constitucional de molt 
rellevant significaci6 i que aquesta dignitat enclou, corn a con- 
seqühcia, que no se’ns tracti com a mers instruments. 

Gracies, senyor President. 
EI Sr. PRESIDENT : Bé, voldria dcmanar a I’lklustre Dipu- 

tada senyora Barenys que digues si, després de rebutjar l’esme- 
na ctel doctor Espasa, si accepta o assumeix les correccions 
d’eestil i de llengua que iian fet els serveis del Parlament. 
Mol tes grhcies. (La I. Sra. D@uludu assmtek,) 

Bé, dra anem a sotmetre a votaci6 la Moció presentada i de- 
fensada per la senyora Barenys amb els retocs que han fet els 
serveis del Parlament pel que respecta a la llengua i I’est il. 

El Sr. VILA I COMAPOSAIIA (de E’exÓ estclnd : Deniano 
que es faci votacib separada. 
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El Sr. Pi<k:SIDEiW : S í ,  si, j a  ho tinc en cornptc, I-inavii a 
prc)pos:iI, precisament, de fer la votacib dcf primer punt, per 
u n  canth i del segon i del iercer per un altrc. Suposo que  és aixb 
el que desitjava el senyor Marc-Aureli Vila. Re,  doncs anem a 
sotmetre u votxib el primer punt de la Moció, amb les correc- 
cions yuc  hem esmentat, i després votarcm el segon i el tercer. 

Els qui siguin fiivorablcs rtl primer punt de la Moci6, que tin- 
guin Iu bondat dc posar-sc ric peu dret. 

Els qu i  hi estiguin en contra‘! 
Els qui s’ahsietien? 
Aqueslu part de la Moció ha estat rcbutjada per 21 vots a 

Ara sotmetem II votací6 cls punts segon i tercer de la Moció. 
1’1s qui siguin fworablcs a aqucsis dos punts, que tinguin Za 

hondat de posar-se de peu dret. 
Els qui hi estiguin en contra? 
Ms qui s’nhsknen? 
Aquests altres dos plints, segon i tercer de la Mocih, han 

favor, O3 en oontw i cap iibstenció. 

cstat rcbut.iats pcr 24 vots a fiivor, 60 cn contra i cap ahstcncih. 

Mmii, 
subsqiient $1 la interyeklacii, a 1’1-1. Sr. Cririseller de Trehalt 

sobre el Foment i la Promocih del Cooprativisme 

Passcm, ara, a la tercera dc les Mocions, que constitueix el 
vuitb punt del nostrc ordre del dia : cs la Moci6 subsegiient a 
hi interpctlacib it i’i-Ionorable senyor Conseller de Treball 
sobre el Foment i la Prornocih dcl Coopcrativisme, prcscntada 
pel ijiputat 1, Sr. Santiago Kicra, del Grup Socialista al Parla- 
ment CIC Catal u nya. 

Per cief’ensar nqiiesta Mocib, tinc ei gust de donar la paraula 
it I’Il4ustre Diputat senyor Riera. (lierrror d~ w i i s . )  

EI Sr. IIIERA : Molt Ilonoriihle Prcsidení, senyores 
Diputades ... 

El Sr. PKESIDENT : Pcrmeti’m, senyor IXputat, quc rccia- 
mi I’atcncib de fa Cambra i preger-li que guardi silenci. 

Endavant , senyor Diputa t. 
EI Sr. RXIXA : Gricies, scnyor Prcsiclent. He, pcnso que la 

setmana passada, avui fa vuit dies, en cl debat de hi intcrpclhi- 
c16 cprc es va substanciar sobre el foment cooperatiu, virem 
poder const:iiar, el Parlament va poder constatar --aixi, alme- 
nys, ho  entenc jo matcix- C ~ L I C  realment no va scr contestada 
aq ucsta in tcrpel.laci6. 

El Conseltcr cs va exwstir, d’unti bancla, dient c4uc In pregun- 
ta (xuc formulava concretament la intcrpel-lació es referia ii 

I’any 86, i certament que va ignorar que aquesia prcgunta con- 
creta venia precedida per una introducció que la justificava, i 
que aí?i-snnwi que en la politini de promoció i foment coopera- 
t ¡u el Conscll Excctiliu, globalment, i concretarnent el Con- 
scllcr de TrcbalI, no hwia í‘ct una política que expresses les po- 
tencialitats i ics cxyectatives que la Llei dc Cooperatives, apro- 
vriclu per aqucst Parlament I’atty 83,  va gcncrrlr, ni tampoc ~ i n a  
política de fonicnt i prurnoció cooperativa que respongués a Ics 
iicccssitats del i n h  cooperntiu catalh. 

Penso que al llarg d’itquesta interpetlacib vaig intentar de- 
rnosirar amb dades concrctcs, umb exernplcs concrets, cl que 
cstavu afirmant. El Consellel; certament, no va desmentir 
totes Ics dades que jo posava a l’abast CIC les scnysres i els seny- 
c)rs Diputats, i en qualsevol cas, simplemcnt --al meli en- 

tendre, i m’he rellegit amb atenció I’acta de la sessió-., va dir 
ducs coses, centralment : va manifestar que el Conseller con- 
statava realment unes mancances de formació, de preparació, 
de qualificació professional cn el camp cooperatiu, la gestió, la 
gerhncia del moviment cooperatiu, i que pensava -a partir d’a- 
qucstes mancances que ell constatava- que era c? través de 
I’Institut pcr a la Promocib i Formació Cooperatives que pensa- 
va endegar tota una serie d’actuacions per tal de poder subvenir 
a aquelles necessitats que cll havia constatat. 

Certament, pero, ho suoeditava --no podia ser d’altra 
manera- a les dificultats &austeritat que el nostre pressupost 
comporta. Penso que, en aquesta intervencib, el Conseller va 
passar per alt coses greus. Per una bandii, va passar per alt que 
aquesta crida que feia cl Conseller a I’austeritat, a la manca de 
mitjans, no responia - i  no rcspon- certament a la politica 
que vaig demostrar --em sembla que a bmtamcnt- aquí en el 
Parlament, de clientelismc i de malbaratamcnt de rccursos, en 
relació amb les partides que tenícm I’aany 85. 

Certament que tinc la impressib que vaig poder demostrar a 
bastament que la petita subvcncib discriminatbria dificilmcnt 
podia arribar a cap lloc; que s’havicn subvencionat més de 41 
entitats i, en canvi, s’havia dit que no a una entitat tan impor- 
tant també corn la Fedcracib de Societats Anonimes Laborals 
de Catalunya, i el senyor Conseller -que és molt murri en 
aquest tema- em va llegir una carta, amb la qual volia 
--suposo jo- demostrar it la Cambra que, en definitiva, la 
Conselleria, el Conseller tcnia molta atenció a Ics SAL 1 vit 
llegir una carta que li v:i adrepr la Federació de Societats Anb- 
nimes Laborals, en la qual es manifestava que, d’acorcl amb 
I’intercs mutu de colhboracib expressat pel mateix Conseller 
en la visita a la FESALC, doncs ... i es va aturar aquí. No va dir 
que Ea carta seguia, i que li soHicitava un convcni per forrnacib 
amb I ’Institut de Forrnacib Cooperativa. 

Per tant, senyor Conseller, no val llegir la carta fins a un tros 
i no dir ci que restava, perque, en definitiva, confirma el que 
cstk dient, que pricticament poca cosa s’ha fet en aquest 
camp, concretament amb les anonimcs laborals. 

Certament quc vhscm poder demostrar -al meu cntendre, 
també- un clar malbaratament clc recursos cconomics. El 
senyor Conseller recorda que hi havia una partida de 90 milions 
per a empreses que es trmsforrnessin en cooperativa o anoni- 
MR laboral, amb un Decret que és el 246/1985, que ell mateix 
va publicar, va aprovar, i aquest Decret sap ell que establia, 
que era dedicat a empreses en aquestes circumstancies, sobre- 
tot per assegurar i promoure llocs de treball. El senyor Con- 
seller sap que la meitat, quasi bk la meitat, 40 milions d’aquesta 
partida de 90 milions, van anar a parar a un fantasma, zin fan- 
tasma que no existeix : no existcix perquk ja no existeixen les 
cooperativcs de primer grau que e1 conformaven, que era 
APENFOR, i aixb tampoc m’ho va saber desmentir, ni ho va 
saber explicar a aquesta Cambra. 

Tampoc, al meu entendre, el senyor Conseller, en afirmar el 
que vil afirmar, també va passar per alt I’experikncia decehedo- 
ra, almenys pei que fa I’any 85 ,  del trebaIl fet, desplegat, per 
I’Institut pec a la Promoció i Formació Cooperatives. Amb es- 
cassos mitjans, escassos cursets donats i ,  de I’experiencia que 
aquest Diputat ha pogut recollir dels participants, amb una 
manca real de criteris pedagogics, de coordinació entre els pro- 
fessors, de recursos per poder repartir entre els participants en 
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aquests cursets. 
Penso que el Conseller tambb vil passar per alt, en la seva 

contestacih, realment la manca de rcsponsabilitat, la inhibici6, 
la desidia i el desinteres demostrat en la gestió pel que fa, per 
exemple, al Consell Superior de la Cooperacio. Aqui es va dir 
que pricticament dos anys desprbs de ser aprovat, quan ja por- 
tava pricticament un any de retard des que hauria d’haver estat 
constituit, practicament encara no funcionava, prhcticament 
no tenia estructura ni tenia recursos i se li estaven discutint les 
competkncies. i, a més a més, senyor Conseller, vostk sap que 
la Llei de Coopmtives estableix que com a mínim aquest Con- 
sell s’hauria de poder reunir -com a rninim- un cop cada dos 
mesos. I voste sap que s’ha reunit escasses vegades al llarg d’a- 
quests anys. Per que? Perque no hi ha mitjans, no hi ha recur- 
sos, se li discuteixen encara les compethcies. 

També va passar per alt, al meu cntendre, la necessitat de sa- 
nejament i suport a les seccions de credit de les cooperatives. 
Tampoc va rcspondre a la necessitat de seguiment d’aquella 
’important partida que va a p r ~ v i r  aquest Parlament, de 2.000 
milions de pessetes de deute públic per a I’estructuracib del co- 
operativisme agrari. Tampoc no se’ns va dir res de com van 
anar aquestes partides, i voste sap, senyor Conscller --i ho sé 
jo mateix-, que aquesta Llei establia que havia de ser el Con- 
seller de Treball, amb el d’Economia i el d’Agricultura, qui 
havia de dir a quines cooperatives havia d’anar i, a rnks it més, 
que vostk n’havia cl’informar corn a mínim anualment, de 
forma regular, el Consell Superior de la Corporació, I aixb ho 
sap vostk, que ho porta aquesta Llei; i tampoc s’ha fet cap 
vegada. 

En definitiva, retard, desinterks, desídia en el desplegament 
de la Llei. Vam comentar aqui retards importants en el compli- 
ment d’aquesta Llei. Vam també anunciar encara incompii- 
ments de l’article 113, del 1 14, del 11 7, etcetera. 

13s per aixb, senyores i senyors Diputats, que presentem 
aquesta Mocib, perquk el Parlament es manifesti i ,  
manifestant-se, ressitui l’acció del Govern, del Consell Execu- 
tiu, pel quc fa a la qiiesti6 cooperativa, en el compliment estric- 
te de l’abjectiu i de la normativa que desplegava la Llei de Coo- 
peratives 411983. I deixi’m recordar, sobretot als Diputats de 
la majoria, i també als Dipukqts d’Esquerra Republicana, que al 
llarg d’aqucstes filtimes intervencions s’han pronunciat molt 
sobre la necessitat de rigor i compliment dels compromisos de 
les lleis, sobre la necessitat de rigor i compliment dels compro- 
misos d’altri, que I’única manera, la forma, senyores i senyors 
Diputats, i senyor Víctor Torres, per poder-nos legitimar nos- 
altres en la justesa de ics nostres reclamacions dels cornpromi- 
sos d’altres, hem de ser els primers a defensar la sobirania d’a- 
quest Parlament en el compliment dc les lleis que aprova. 
Penso que si fem aixo estem molt més legitimats per exigir des- 
prés als altres que compleixin aquells acords que cns sembli 
que són vulnerats. 

ks per aixo que, de la Moc% en concret -que vostes, d’altra 
banda, segur que tenen i coneixen tan bé COM jo, en aquest 
moment -, només em referiré d’una manera especial i concre- 
tament al punt segon i a l’apartat primer, quan parla, concreta- 
ment, del desplegament de la Llei de Cooperatives, de la ne- 
cessitat que el Parlament tingui al rnés aviat possible -porta 
un termini d’un mes : podria ser un altre termini, d’aixo en 
podríem parlar-, un pla de desplegament d’aqucsts articles, 

d’aquestes qüestions que encara falten desplegar de la Llei de 
Cooperatives, 

Deixin-me aturar simplement en un article, I’artide I 13. 
Vostk sap, senyor Conseller, vostes saben, senyores i senyors 
Diputats, que I’article 113 és un article citbdal, 6s important, es 
l’article que diu que I’ensenyarnent s’introdueixi a tots els ni- 
vells d’ensenyamcnt i grau de l’ensenyarnent a Catalunya. 
Aixb 6s molt important, i es molt important en un moment 
com el que estem passant, on fíí farta realment crear ocupació, 
crear gent emprenedora, i ,  en definitiva, gent emprenedora 
que no nom& tinguin el lucre corn a h i c  motor de la seva ini- 
ciativa empresarial. I aquest desplegament, senyor Conseller, 
aixb ho pot aconseguir, i vostb sap que aixo també 6s el que 
ens fa falta. 

Per tant, doncs -tampoc tinc pas gaire més temps-, 
aquesta interpellació ve amb la intenció d’impulsar l’acció de 
Govern pel que fa al foment i promoció cooperativa, perquk, 
certament, estic canvenqut que tant el mateix model de treball 
cooperatiu o de treball associat, COM tambb la promoci6, el 
foment dels valors cooperatius que histbricament ha expressat 
el cooperativisme -de solidaritat, de dernocrhcia dintre el 
treball-, estic convencut, senyors Diputats, que avui més que 
mai fan falta per crear ocupacid, i, en definitiva, per construir 
un futur economic i social mks participatiu i rnés just. 

Gricics, senyor President; gracies, senyors Diputats. 
E1 Sr. PRESIDENT : Correspon ara la intervenció del Grup 

que ha presentat esmenes, que 6s el d’Esquerra Republicana 
de Catalunya. Per aixb tinc el gust de donar la paraula R 

1’11-lustre Diputat senyor Casanovas. 
EI Sr. CASANOVAS : Moltes gracies, senyor President. Se- 

nyories, nosaltres ens hem llegit amb molta atenció aquesta 
Moció que se’ns porta aquí davant, per a votacih de tots 
nosaltres. 

Realment, creiem que hi ha punts positius i d’altres, no tant. 
Voldria, al mateix temps que presento les meves esmenes, 
posicionar-me també davant de la Mocib perquk desprks no 
tindré altra ocasió per fer- ho. 

En el primer parigraf, nosaltres no creiem que sigui sufici- 
entment demostrat que la Conselleria no compleix, o no des- 
envolupa, la Llei 4 del 83. 6s evident que hi ha mancances : 
en tots els desenvolupaments n’hi ha, de mancances, coses 
puntuals que podrien ser fetes i tiri s’han fet, i per aixb, a conti- 
nuació, ja cls dir@ que votarem alguna altra com, perb no 
podem votar aquest punt, que creiem que és una reprovació de 
la Corisellcria cn aquest aspecte, i que nosaltres creiem que no 
és merescuda. 

En el segon punt, en el segon parhgraf, quc estB dividit cn sis 
punts, nosaltres veiem bé que en 61 termini d’un temps deter- 
minat es faci un desplegament de la Llei de Cooperatives dc 
Catalunya, sobretot del que quecla per ... ja es fa el desenvolupa- 
ment, pcrb en queda una part per desenvolupar : que s’acabi 
de desenvolupar aquesta resta. El que trobem curt ks.. .  Perdó, 
no : aquesta I’accepturiem tal corn estri i la votarem 
favorablernen t. 

En el segon punt, en que es demana que de forma immediata 
es doti de recursos i mitjans suficients el Consell Superior de la 
Cooperacih, nosaltres, amb tota franquesa, trobem aquesta 
pregunta molt difosa perque veiem que aixo de dotitr de recur- 
sos i mitjans suficients és una cosa moli elastica, que podria 



dallar lloc a moltcs raons i a moltes ~ ~ S C W S ~ C N I S .  Creiem que 
s’ha de fer, evidentment, pero rio pas aprov:ir-ho en  una 
Mocib. Pes tant, nosaltres, aquest segon punt munciem ja que 
el votarcm negativament. 

Pel que fa al tcrcer punt, on es diu q w  la Conselleria de Tre- 
ball presenti UI i’arlamenl en el termini d’un mes un pla de tre- 
ball de l’lnstitut, crciem que aixo es podria acceptar, pero re- 
dactat d’unit altru manera, perque I’lnstitut de la PrornociO i 
Fmmaci6 Cooperativcs 6s una entittit autbnorna i, per tant, la 
Consellcria de Treball no pot fcr el pla de treball d’una cntitat 
au tbnoma. Nosa1 tres proposem el segiient text : {<la Conselle- 
ria dc ‘Ircball instilrij I’lnstitul per a la Promoció i Formaci6 Co- 
opcraíives d’elahorar, CH cl termini dc tres mesos)) -els 
doncm un xic més de temps peryuc creiem que és poc un 
mes- (( ~ i n  pla dc treball que respongui a les necessitats cle for- 
maci6 i promocib de les empreses ci’economia social. La Con- 
sdieriw prcscntari, tot  seguit aquest plii fit Parlament. >) 

Creiem que redactat cl’nquesta manera, si sc’ns accepta, nos- 
al trcs ho p o d r i m  volar f;wordicm~nt.  

Pcl que fa al punt nitniero 4, en el qual es dernl-ini1 que infor- 
mi sobre un pla d’aciuacib dcl compliment dels objcclius i 
normcs, nosaltrcs el trobctn just, cs una Llei, pcr tant la Con- 
selleria hii de tenir un pla d’actuacici, i esti moli bk qiic pugui, 
doncs, cxposiir-10 davant la Cambra. Per tant, nosaltres l’ac- 
ccptariem, si bc donant unii mica mes de temps, en lloc d’un 
rncs dos mesos, licrque ho pugui fer amb tota comoditat i no es 
pLigiii dir que ha estat una cosa precipitada. 

El cinquk punt, on es demana que es faci una normativa ge- 
neral CIC subvencions i ajuts i11 coopcrativisme, nosaltres no el 
podem ucccplar perqut: crcicm que el Conscll Superior dc Coo- 
pcr;iciO té altres missions a fer, a mcs a niés d’aqucsta. I,  per 
tant, nosaltres fcr una normativa general de subvencions 
creiem que no es adient, quc les subvencions s’han CIC donar, 
en cls casos parliculars on es nccessiii, perb no ii través d’una 
normativu i menys fcta per li1 Consctleria rie Treball. 

I ,  1x1 q ~ i e  fa al punt sis&, nosaltres Lanibé el podríem admet- 
re; creiem yuc és adient; en Lot C I I S ,  CIC tota mancra, aquests 
avals no ..., proposcm iina altra redacció que digui : <<..,els 
fons d’avals, pcr tal de poder donar siiporl quan s’escaigui, a 
les iniciatives, perqui: no sempre s’cscilu que nccessitin el 
suport d’uns avals aquestes entitats cooperatives, >) Amb aixb 
hu quedat demostr;idn la riustrn posiuih i clemancm al Grup pro- 
posant que si t6 I’amiibilitat de considerar les nostres esmenes, 
nosaltres podríem votar positivament els punts qiie ara he 
csmen tat. 

Moltes grkics, senyor President. 
i-31 Sr. PKX!SiDENT : Correspon ara la intervenció dels 

Grups no csmcnants. Gomeiqant, ~ Q ~ C S ,  pcF clel Partit Socia- 
lista Unificat dc Catalunya, quc sembla que no ... El doctor 
IZspusa vol intcrvetiir per. .. No. is&, aleshores el del Grup Papu- 
lar. El senyor Custo i c  la paraula. 

El Sr. CUKN) : GrHcies, senyor Presidcnt. Scnyores i seny- 
ors Dipulnts, dc ducs mancrcs podem complir una Llei : 
cxecutar-la com ii precepte obligatori i no vulnerar-la corn 41 

norma fonamental. I scnibla, senyor Riera -pel que es de- 
dueix ¡ despren de les seves mmifestíicims-, que la Llei de 
Cooperatives dc Catalunya ha cstiit incomplcrtii de forma irres- 
ponsable i inhihitbria en uns C R S O S ,  i de mancrii clientelar i mal- 
versant S~OUI-SOS, cn uns altres. 

En primer lloc, no s’han desplegat encara els articles 3 13, 
114 i I17 irnportantissims per a I’ensenyament del cooperati- 
visme, per a ta participacii, cn 10s Consells i per al cocficient 
d’inversih, rcspcct ivament. 

En segon terme, el Consell Superior de la Coopcracici, 
encara no ha exercit clip de les cornpetimcies que  té atri buides i 
reconegudes en 10s articles 105, 106, 108, 109, 110 i 11 1, i cies- 
1x6s parla el senyor Riera de I’lnstitut per a la Prornocib i la 
Formació Cooperat i va. 

En 130n&ncia, en Comissi0 i al Ple, 1 0  Grup Popular, per 
mitjh d’cst Diputat que esth en Ús de la paraula, varn donar 
suport incondicional al Projecte de Llei que emparava est insti- 
tut. Vam desestimar les esrncncs que va presentnr el Grup Sa- 
cialista i varn votar en contra d’una esmena a la totalitat, que, 
si no ho recordo malament, va ser defensada per I’Il4ustre Di- 
putat senyor Guitart. En t’explicacici de vot el senyor Guitart 
dubtava de la bondat de la Llei i d~ibtava iambe de la voluntat 
del seu compliment. 

Est 6s un fet evident avui, quc tots lamentem, pero que pcrd 
consisthcia, senyor Riera, quan se justifica est fet només cn la 
distribwib clcls vuit milions de pcssctes com a consignació ini- 
cial pcr a constituir est i nsiitut. 

Les seccions de eredit, pcr una part, la reestructuració del ca- 
opcrativisme agrnri, per una altra, i la política de subvencions, 
després, completen la inierpcl4ació sobre el foment i la premo- 
ció del cooperativisme cie la que esta Mocib és subsegücnt. 

Tot nixo, senyores i senyors Diputats -quc, en definitiva és 
I’esskncia dels punts de vista quc ha exhibit el Grup 
Socidista-, implica una anillisi oberta i profunda d’aquests 
problcrncs pendents quc, per oimissi6 -vull creure- només 
han sigut objecte CIC comentari perifixic i superficial. Percluc la 
qüestió principal de I’ecntroda en vigor de la Llci dc Cooperati- 
ves de Catalunya ha sigut 10 fet d’haver d’incorporar I’cxprcs- 
si6 {< Socictut Cooperativa de Catalunya Limitada>>, i canviiir la 
denominació de <<Caixa Kural)) per <<Secció dc Credit)}, amb 
la conscgijent acci0 rcivindicativa per part d’est sector dolgut i 
a fcc t a t. 

En est sentit, i n o m k  a la província cle Tarragona, quaranta- 
trcs canvis cl’Estatuts han estat retornats per insistir en 10 CIC 
( 4  Caixa Rural o. Tingui’s en compte, a la vegada, que lrcs coo- 
peratives han estat inscriles i registraclcs amb esta denomina- 
ci6, i amb 10 termini venGut per a contestar possibles defectes 
se fa molt dificil iina so1ucib justa per part CIC la Generalitat pel 
principi aquell que {{ningii pot anar contra els seus propis ac- 
tes W .  

Segon punt. Fins que no es cre’i ei Fons Coopcratiu de Ga- 
rantia, -que estri previst a l’articie I 2  de la Llei de Kegulaci6 i 
Funcionament de les Seccions dc Crbdit - manquen de sentit 
totes Ics disposicions posteriors emparades en la Llei Regula- 
dora i en 10 reglament d’aplicacib. 

Lo 0,5 per mil, primcr, i 1’1 per mil, dcsprks, shn percentat- 
ges raonats i estudiats com a aportació de les cooperatives al 
Pondo de Garantia, en rclació amb 10s clipbsits existents al 
final de cada exercici. I ,  tenint en compte el perqui: i la finalitat 
de les Seccions dc Crkdit, és clevadíssim i desmesurat 10 15Oh 
corn R coeficient de garantia de dipbsit. I, per últim, 10 coetlici- 
cnt de disponibilitats liquides no hauria de superar 10 7%0~ en 
lloc del 13?h que csti previst i fixat. D’aquí que el grau de co- 
mpliment sigui tant desmaiat i clesaniinador. De noranta COO- 
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peratives a les províncies de Tarragona i cte Lleida, vint-i-tres 
atenen 10s cocficients en la Seva globalitat; quaranta-cinc COO- 

perativcs no afronten 10 15% dels coeficients de garantia de di- 
pbsit; vint-i-set cooperatives no arriben al 13’ío de coeficient de 
garantia de disponibilitats liquides; i set depassen ja el 70% 
d’inversió de diposits de la mateixa cooperativa. I esta hs una 
dada perillosa i alarmant. 

I, si bé ks cert, per una altra part, que la Llei de Cooperatives 
de Catalunya preocupa pel que en podríem denominar falta de 
rcndimcnt, no es menys cert que la Llei 1/85, de 4 de gener, 10 
Decret l W 8 5 ,  de 13 de juny, i 1’Ordre d’Z 1 de juliel són ele- 
ments canviants de costums i de procediments, que posen en 
estat d’alerta el sector cooperativista, en 10 que ells consideren 
problema primer i fonamental : adequació definitiva de les 
Seccions de Credit. I la denúncia, que en forma d’interpetlaci6 
i posterior Moció formula el Grup Socialista sobre el  no- 
compliment de la Llei de Cooperatives primer, de I’Instilut per 
a la Promoció i la Formació Cooperatives, del Consell Superior 
.de la Cooperacib, de 1’ernisslÓ de deute públic i de la politica cle 
subvencions, són incompliments que, indubtablement, afec- 
ten les cooperatives, pero que fonamentalment tenen un mks 
marcat carhcter polí tic que desvia la nostra atenció en discutir 
10 que al principi he assenyalat : si 6s més important complir la 
Llei o no vulnerar-la com a precepte obligatori. 

Per aixb, senyor Riera, entre I’elemental i el superflu, nos- 
altres preferim l’elemenlal, tot i que amb les següents conside- 
racions de la seva TdociÓ, perque es tracta, en definitiva, d’ob- 
tenir del Consell Executiu, o de la Conselleria de Treball, una 
skrie d’informacions, tals corn donar compte del que falta per 
executar de la Llei de Cooperatives 4/83, dotar de recursos el 
Consell Superior de la Cooperacib, establir un pla de treball 
per a l’lnstitut de Promoció i Formació Cauperativa, obtenir 
un pla d’actuació sobre les normes de la Llei 1/85, aprovar la 
normativa de subvencions i prendre mesures per constituir els 
fons &avals. (Remor de veus.) 

En principi, entenem 10 Grup Popular que no tindria per 
quk haver-hi cap classe d’oposicib a la informacib que, per una 
altra part, no 6s ni mes ni menys, que complir l’articulat de la 
Llei, i aqui votarem ... 

El Sr. PRESIDENT : Prego a la Cambra que guardi silenci. 
EI Sr. CURT0 : GrBcies, senyor President. En est segon 

punt votarem a favor, senyor Riera. 
I quant al primer punt de la Moció, jo m’atreviria a demanar 

al Grup Socialista que reconsideri la cnnveniencia de retirar- 10, 
tota vegada que de la bondat de la informació que obtingukssim 
en est segon punt, podrem, o en dependri, una opinió postcri- 
or incorporada per vostks inicialment. 

En cas contrari, est és 10 motiu pel qual nosaltres demanari- 
em votació separada de la Moci6, tot i confiant que la voluntat 
d’informació no vingui condicionada esta vegada per una inter- 
pel-lació tan severa com logica que, en definitiva, 6s tasca de 
control que han d’exercir tots aquests Grups que no estern a1 
Govern. 

Moltes grkies, senyor President, senyores i senyors 
Diputats. 

El Sr. PRESIDENT : Perque parli cn nom del Grup de Con- 
vcrgkncia i ünió, tinc e1 gust de donar la paraula a’l’I1lustre Di- 
putat senyor Guasch. 

El Sr. GUASCH : Honorable Presidcnt, senyores i senyors 

Diputats, imagino que no sera pias una sorpresa per ZI cap dels 
Diputats que componem aquesta Cambra saber que el nostre 
Grup votarri en contra dc tots i cada un dels punts que compo- 
nen la Moció. 

Pensem que tenim raons suficients que avalen aquesta posi- 
ció nostra davant la Mocio que va presentar l’ll4ustre Diputat 
senyor Riera, i que intentaré demostrar-los, ni llarg de la meva 
invervenció; intervenclb que estari basada, prict icament, en 
paraules pronunciades pel senyor Riera en cls seus discursos 
d’interpel.laci6 i de la Moció, 

Abans, pcrb, pcrmetin-me, senyores i senyors Diputats, 
que feliciti el senyor Riera per la seva habilitat en la confcccib 
de la Mocib. L’IElustre Diputat p re th ,  en cl primer punt, 
donar ei gran <(cop)> -entre cornetes- perque -com vostks 
han pogut comprovar- aquesta no 6s ni mks ni menys que 
una Mocih de reprovació a I’Honornble Conseller de Treball; i ,  
en el segon punt, mentre s’apaivaga I’aidaruil del primer punt, 
el presenta com una critica constructiva, pensant probable- 
ment que després de la traca del primcr molts 11-lustres Dipu- 
tats estaran predisposats a donar-li suport, encara que sigui 
amb lleus retocs. 

El que passa, pero, 6s que fent una analisi acurada del segon 
punt, es veu que no 6s res més que un desplegament del pri- 
mer. Si, molt hibil, scnyor Riera. Perb, anem a veure. Vostb 
diu que de capdavanters en cooperativisme hem passat a la 
cua, per desídia i desinteres del Conseller, i aixo significa, és 
clar, que altres autonomies han agafiit el cap que nosaltres hem 
perdut.. I significa també, senyor Riera, que no s’ha .fet ni cl 
desplegament de la Llei 4/83, ni les accions prbpies de foment 
i promocild, del cooperativisme catala, DOIICS bé, deixi’m dir-li, 
senyor Riera, Ilhstre Diputat, que aixo no és cert; no é3 cert, 
perquk, si ho fos, com podriem intepretar que en el nostre 
pais, senyor Diputat, que a Catalunya el cooperativisme, que 
com voste sap es divideix en branques per motius de la seva 
prbpia especificitat, en funcionen set; set, senyor Riera, i, en 
canvi, a altres autonomies, per significar-ne una, a la d’Anda- 
lusia, per exemple, que és una de les que més en té, en tk sim- 
plement ducs, 

ks que tal vegada cl dcsintcrks i la. desidia del Conseller i la 
falta dc promoció i foment dei cooperativisme fan sorgir i man- 
tenir com a bolets les nostres cooperatives? No, senyor Riera, 
significa que el Conseller no ho ha fet malament, i que el 
nostre ciutadi té confianqa en e? Consell Executiu i en les lleis 
que tots nosaltres elaborem. No és cert -com es desprkn del 
que acabo de dir-li- que haguem perdut el cap del cooperati- 
visme, Estern a molta distincia per davant, i per tant, no tingui 
por, continuarem essent la capdavantera, perque vostk, i nos- 
altres, i el Govern dc la Generalitat, encara quc amb anilisis di- 
ferents, creiem que el cooperativisme 6s bo per a la nostra 
societat. 

Demana també voste, senyor Riera, que es doti de recursos 
suficients i de forma adient i immediata el Consell Superior de 
la Cooperació, perque pugui desenvolupar les funcions que li 
corresponen. 

Per& IHustre Diputat, vostb sap perfectament que aixo és 
una partida del pressupost, i que correspondra a aquest Parla- 
ment aprovar, al seu dia, la partida i quantia, com varem fer en 
ef Pressupost del 85.  i ara, vostk ens diu que renunciem aixi, 
graciosament, a una de les nostres mes importants funcions a 



favor del Consell Executiu. No,  senyor Riera, crec quc no 
podem fcr-ho. Cap dels Diputats que cornponena aquesta 
Cambra podem discutir si la quantia és I’adequada, si ha de ser 
major o menar, Im-0 cl que no podem fer és renunciar ai dret a 
favor del Chvern de Catalunya. 

Demana tamb6 una normativa per a subvencions i ajuts al 
cooperiiiivismc i a Ics societats anhnimes laborals. En la scw 
intcrpcl-lacib, dcia que crii un eschdol Iit política quc uplicava 
ci ücpartament, i posava tot el seu kmhsi en l’entitat 
FLSALC - I-7edcracIb rl’hbnimcs Laborals- pcrqizc no se l i  
vi1 donar ni cinc, segons deia vostk, tot i que, seguidament, ma- 
nikstztvr-i que el Consellcr sabia que havia ci’esser iljuclada 
perclub cls donava tot tipus d’asscssurmcni, i aixb, si m@s no, 
senyor Kicra --en la transcripció de la iiitcrpel-lacii> ho pol 
vcure-, té un cost. 

Amb tot, em congratulo del reconeixement que feia clel 
Consellcr, perqiik, tol volent-lo atacrir i rlcsprcstigiar, feia un 
can[ i i  la seva sensibilitat i a la seva ciisposici0 d’iijut a una de Ics 
filrmiiles cconbtnicliies quc han de íer resorgir el nostrc pais 
(Izwiwr C/P veid,  perque sap, II-iustre IDiputat -vvosti: ho sap 
molt bé - , resu I ta quc la C;cncral i tat no té cap mena de cornpe- 
telicia cn tes SAL, que 16 la reserva feta a Madrid, que no ens 
les vol traspassar, i, per tant, dificilmcnt es pndcn ajudar, eco- 
iibmicament i de qualsevol dtra manera. 1, amb tot, el Ilcpar- 
tament, corn voste diu, és al scu costat ajuclant-los, 

Voldria dir ayuÍ, si m’ho perrnct, scnyor Riera, voldria fer-li 
un petit prcc. Vosti:, que csth tan convencut com jo dc la im- 
portiincia qiic tc Tn F‘lr’,SALC per II Catdunya, per qui: no inci- 
deix prop dels seus arnics dc Madrid percluc ens les traspassin? 
í i<emr ckJ VPX. )  Torncrn, perb, al tcrna de les suhvcncions pcr 
;i1 foment i la promocib del cooperativisme: Ayucstcs subven- 
cions, que scgons vostk sbn d’csdndol i que ens el mostrava 
lixani i purlmt CIC suhvcncions dc 500.000 pesSCtes. Voste sap, 
senyor Riern, que gairebé scmpre fer mitjnncs 6s important 
q~zaii es vol rchaixar I’impacte o quan cs vol impactc fort, perh, 
per cluc no deia -pcrquk vostk ho sabia, també- que hi híi 

ajuts, subvencions dc l’ordre dcls 8 milions i escaig, com per 
cxetnple ¿I la Conrcderacib de Coopcratives de Catalunya, o dc 
4 milions i escaig N la IMeraciÓ CIC Cooperativcs cle Treball As- 
socht de Catitlunya, o de 3.400.000 pcssetcs a la Fedecacib de 
Coopcrativcs Agrhrics de Catalunya, eicktcri? 

Ceri es, 11-lustre niputal, que també n’hi ha de 5 0  i 100,000 
pessctcs, pcrb totcs i cada im d’elles, distribLiiclcs d’acord 
iimh In normativa del Decret E 8/19R5, cn cl seti apar~ai  icrcer i 
tiimbk, 6s clar, per ln quantitat de la partida prcssupostiric?. 
Res, doncs, d’esciinclol, rcs de Fa1 ta de normativa, res, senyores 
i senyors Iliputats, dc mnlvcrsament de fons. 

QLiant al quc fB referhcia a Ics scccions de crerlit de les coo- 
pcrativcs, voldria dir-li, senyor Ricra, que cl pla es en el 
Ilccret 1 W 1 9 8 5 ,  que desplega la Llei 1/1985, i quc es va co- 
inplir. Miri, nvui estari ja registrades cent quaranta-unu secci- 
ons de crbclil del Dcpiirtamcnt, i aquest ha tingut I’oportunilat 
cle poder reilotar. la Cooperativa de la Selva del Camp, coopera- 
tiva a li1 qual imiigiiio que cs refcria el senyor D ipu ta t  --entre 
dtrcs- quiiri va dir  n l  Conseller que esperava per fer alguna 
cosa ; h i i s  no caiguessin totes. 

t3oncs, m i r i  per on, scnyor Riera, resulta que la Coopcriitiva 
clc la Sdva  del Ciiiilp, amb iina llei que no estil clesenvelupada, 
amb un Conseller qiie no se’n preocupa, s’ha aconseguit 

reflotar-la, I ,  sap coni‘? Iloncs, mitjanpnt els mateixos socis, 
amb les seves aportacions, mitjanqant 61 Departament d’Agri-. 
cultura amb el seu programa PROFOCAC i mitjanqant l’intc- 
rks, I’assessorament i la dedicació d’aquest Departament que, 
segons vostc, cstk ple de clesidia i dc desinterks. 

Tambc haig de dir (,.mor. de YCUS), en contra, 11-lustre senyor 
Diputat, que la Cooperativa de la Selva del Camp, una de Ics 
més afectades, torna ii funcionar. I-la estat reflotada i marxa bé. 
Pla de treball per a la fnrtnaci6 i promocib del cooperativisme. 
Dcia voste que aquest p h  no funcionava, que aquest pla no 
cstava fet I, en cunvi, en la seva contesta al Conseller, quan 
aquest li exposa ei pia> li  diu que (< realmení, aixh és un progra- 
ma H. Certament, senyor R i m ,  és e.1 progrania confeccionat 
per l’lnstitut de la I’romocib i Foment del Coopcrativisme. Un 
pla de treball que, indiscutiblement, es portarii :i terme i que 
cstii simplement pendent - perytie cns sigui portat- dc I’ana- 
lisi de les activitats íins ara portadcs a terme puguin emmarcar- 
10 concretament dins de la línia a prendre, qucja esth marcada. 

Se m’ha acilbat el temps. Falten, senyor ttiera, encara 
moltes coscs per dir-li; probablement, en  podrem parlar. No 
obstant aixb, per tots aquests raonaments, no es cl’cstranyar 
que la nostra posicib sigui en contra de ía Moci6. 

Gricies, senyor President; gricies, scnyores i scnyors 
Diputats. 

El Sr. PRESIDENT : Correspon ara a 1’IIhstre Diputat de- 
fensor de In Mocid, de fixar la seva posici6 respecte CIC Ics tres 
csrncnes d’Esquerra Repubhina de Catalunya. 

El Sr. RIERA : Molt I-Ionorahle President, grkies. Per fixar 
la posicib de les tres esmenes, Amb l’esrnena a I’apartat 2, el 
punt tercer, pel que fa a tc? Conselleria del Treball -diu 
I’csrnena- : (< instarh I’lnstitut per a Irt Prornocio i la ForrniiciÓ 
Cooperatives a elaborar en el termini de tres mesos un pla de 
treball quc respongui :i les necessitats de formació i promoció 
CIC les cnipreses d’ecotiomin social. El Conseller prcsentari tot 
seguit aqucst pla i i l  Parlament. )) Pensa que es pot pcrfectament 
assumir i ,  per tant, que queda clar que, per la meva banda no hi 
ha d’liaver cap problema a votar-ho tal corn vostes ho 
plantegen. 

Pel quc fil a I’apartat segon, punt quart, sobrc les cessions dc 
credits a Ics coopcrativcs, certament que el termini que vostks 
plantegen, potser --de dos mesos- és adient, mhs quan el re- 
glament que dcsplega aqucsta Llei, reglament 168.985, com 
s’ha pogut constatar per informacions que han transcendit a 
aquesta Cambra, senyor Curto, Aquest reglament, senyor 
MarGaI, concreta que, cn el pcriode de tres mesos, Bs a dir, a 
novembre del 85, totcs les seccions de crkdits de les cooperati- 
ves han d’estar amb uns recursos propis en relació amb els di- 
posits ci’un I 5 ~ 1 .  ks cvident que aixi, no es així, que 6s un in- 
compliment greu quan, en qualsevol cas, s’ha de tenir ja un pla 
a tres anys, per tal dc poder-s’hi situar, cosa que tampoc no 
s’hR fet i és un incompliment greu. 

Tambc k s  cert, senyor Marqal, que I’article 14 d’aquest regla- 
ment estableix que, per tot desembre del 85 ,  totes les seccions 
de credit de les coopcratives han dc tenir, com a minim, un 
13%~ de recursos propis en disponibilitat, cosia que tampoc hs 
aixi, i 6s un incompliment també greu. Tarnbk són incompli- 
ments i, per tant, potser si quc, deixem-ho, doncs, a dos 
mesos, i no hi ha cap inconvenient per a aquest Diputat H 

donar un període de dos mesos perquk el senyor Conseller 
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pugui posar els números en clar quant al compliment d’aquest 
reglament que desplega i que, realment, IIQ s’ha complert. 

Pel que Fd a i’esmena número 3, que fa referencia a l  fons d’a- 
vals, pel redactat que proposen, certament que escau plantejar 
el tema d’un fons d’avals, mes quan entitats autbnomes, com 
vaig anunciar, com la d’Andalusin o també la d’hturies, j a  
tcnen aquest fons d’avals, i sbn capdavanters en un terna que 
nosaltres, tenint un article -com el tenim, en la Llei de 
Cooperatives- que ens faculta perqui: els valors emesos per 
les cooperatives puguin ser pel coeficient d’inversi6 obligatori 
de Ics Caixes, no hcm desplegat. I, per tant, doncs, hi ha enti- 
tats autbnomes que, tot i no tenint aquesta Llei per  complir, i 
aquests articles que faculten per a aquestes qüestions, són cap- 
davanteres CIE aquests temes. Per tant, senyores i senyors Di- 
putats, les tres propostes que planteja, de modificacib, Es- 
querra Republicana, Seran acceptades pel nostre Grup. 

Moltes grhcies. 
EI Sr. PRESIDENT : Bé. Procedeix ara, doncs, sotmetre 

aquesta Moció a votació, i aquesta Presidencia voldria tenir.,. 
@,’I. Sr. Curt0 demnaprparlar.) Perdb. Senyor Curto? 

El Sr. CURT0 (de /’esc6 estand ; Senyar President, per a de- 
manar votació separada del primer punt i del segon, 

El Sr. PRESIDENT : Primer, segon, i tota la resta, junt? 
(LX Sr. Casanovas demunaprpaslar.) Digui, digui. 

El Sr. CASANOVAS (de k s c b  estant) : Senyor President, jo 
demanaria que votin per separat els punts I ,  3, 4 i 6, o sigui, 
que es poden votar conjuntament, per6 separats dels altres, els 
punts 1,3,4 i 6 del segon punt. 

El Sr. PRESIDENT : Ah, del segon punt. (Pausa.) E3k3 
sembla que la interpretació que aquesta Presidkncia dóna a les 
peticions dels IMustres senyors Diputats ks que cal votar 

primer el punt primer i que, en votar el punt segon, hem de fer 
dos grups, segons els seus apartats : un, que comprengui els I ,  
3 , 4  i 6 ,  i un altre, que comprengui el 2 i cl S. ks així, realment? 
Molt bé, Doncs, aleshores, els qui siguin favorables a i’apartat 
primer cl’aquesta Moció, que tinguin la bondat de posar-se dc 
peu dret, 

Els qui hi estiguin en contra‘! 
Els qui s’abstenen? 
Aquest punt primer ha estat rebutjat per 14 vots a favor, 62 

en contra i cap abstenció. 
Ara passem RI punt segon. Punt segon, apartats E ,  3 , 4  i 6. 
Els qui siguin favorables a aquesl conjunt que acabcm de 

Els qui hi estiguin en contra? 
Els qui s’abstenen? 
Aquest conjunt que hem sotmes a votació ha estat refusat 

per 19 vots a favor, 57 en contra i cap abstenció. 
Finalment, posem a votació, de I’apartiit segon, eis punts 2 i 

5. 
Els qui siguin favorables a aquests dos punts, que tinguin la 

bondat de posar-se de peu dret. 
Els qui hi estiguin en contra? 
Els qui s’abstenen? . 

Aquests dos apartats o punts que hem sotrnks ara a votació 
han estat refusats per 17 vots a favor, 59 en contra i cap 
abstenció 

Amb aixo hem acabat la nostra tasca d’avui, per la qual dono 
les gricies als Ii4ustres senyores Diputades i Diputats i als se- 
nyors Consellers que hi han intervingut. 

descriure, que tinguin la bandat de posar-se de peu dret. 

S’aixeca la sessió, 
(Sbn dos quarts de vuit del vespre.) 
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