
DIARI DE SESSIONS 
DEL 

PARLAMENT DE CATALUNYA 
Shrie P - Número 59 / ii Legislatura / Cinqu6 període Dimarts, 22 ci’abril de 1986 

Presidencia 
del Molt Honorable Sr. Miquel Coll 

i Alentorn 

Sessió Plenhria núm. 50 

SUMARI 

La sessib shbue a les deu del mutí i nou minuts. 

Dictamen de la Comissi6 d’Ecmomia, Finances i Pressupost sobre el Projecte de Llei de Desplegament i Modificacib de les 
Taxes de la Generalitat de Catalunya (Punt primer de I’ordre dei dia.) 

Presentació ; rf Sr. Cunse/ler cdEconomiu i Finances (p. 2598). 
Esmenes a la totalitat 
hnena  dei G. Socialistu (mim. 1 a la totalitat) 

Articulat 
Articles I, 2,3 i 4 
Tex1 del Dictamen 

Article 5 
Esmena del G. Socialista (niun. 2, de modificacib) 

L% Sr. Secreturi Quart dbna Iecturu a la llista de preguntes presentades &,2S 98). 

Torn a favor : i. SL Carplicer (S., el qual després p1 hnuncia ia retirada b. 2.599). 

Votaei6 : aprovats per unanimitat (pn 2601). 
1 

Torn a favor : I. Sr. Carnicer 6.). Alhora, retira Iu resta d’esmenes del G. Socialista, llevat de les Iztims. 61 i 62 6.2601). 
Votació : aprovada Jler unanimitat (p. 2601). 

Fascicle primer 
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Article 6 
Esmena dei G. Socialista (nljm. 3, de modificació) 

Article 7 
Esmena dei G. p, Popular (núm. 4, de supressib) 

Esmena del G. Socialista (n6m. 5 ,  de modificacib) 

Retirada abans (esmena núm. 2). 

Decaiguda (esmena transaccional). 

Retirada abans (esmena nzim. 2). 
L7. Sr. Clotas (S) intervé per a una qiiestib d'ordre (p. 2601). 
L% Sr. Secreta;i Primer dóna lectura al text de I 'esmena tramacciona I presentada a I W i d e  7. (D. 2601). 
La 1. Sra. Secrethi& Tercera dbna lectura a I'eslmna trQnsaccioncslpre~e~tuda a Ibrticle 50 6. 2602). 
L% Sr. Secretari Primer d6na lectura al text de les esmenes brc4rasaccionaIspresentades als articles 55,82,86 i 128 b. 2602). 
L% Sr, Secretari Quart dbna lecturu al text de I'mmma fvartsacc~~ollalpre~entada a I 'article 162 6.2603). 
La 1. Sra. Secretaria Tercera dbnu lectura ai text de 1 'esmenu transaccionalpresenlad~ a I'article 183 6.2603). 
L% Sr. Secretari Primer anuncia Iu retirada de tes esmenes nhns. 13,25,28,36, 41,53 i 56, del G. p.  del PSUC (D. 2604). 

Ti tol 1 
Esmem del G. Socialista (núm. 6, de supressib) 

Article 24 
Esmena dei G, p, Popular (núm. 7 ,  de modi ficaci6) 

Article 35 
Esmena del G, Socialista (num. 8, de supressi6) 

ES~WIQ del G. p. Popular (núm. 9, de modificaci61 

Article 41 
Esmena del G. Socialista (núm. 1 O,  de supressió) 

Esmena dei G. p.  Popuiar (núm. 11, de modificacib) 

Capitol I1 del Tita1 111 
Esmena del G. Sociaiisto (núm. 12, de supressió) 

Article 45 
Esmena del G. p. del PSUC (núm. f 3, de modificació) 

Article 50 
Esmena del G. Socialista (núm. 14, de supressió) 

Esmena del G. p. Popdar (núm. 15, de modificacib) 

Esmena del G, p ,  delPSUC (núm. 16, de modificacib) 

Esmena del G, p ,  Popular (núni. 13, de modificació) 

Esmena del G. 11, Popular (núm. 18, de modificacib) 

Article 55 
Esmena de! G. Socialista (niím. 19, de supressió) 

Esmena del G, p .  dei PSUC (nhm. 20, de modificació) 

Esmena del G. p. P O ~ U ~ W  (núm. 2 1 , de modificacib) 

Article 64 
Esmena del G. Sociaiista (mim, 22, de supressió) 

Retirada abans (esmena n t h ,  2) 

Retirada desph (esmena núm, 34). 

Retirada abans (esmena n i h .  2). 

Retirada desprh (esmena núm. 34). 

Retirada abaras (esmma núm. 2). 

Retirada després (esmena n h .  34). 

Retirada abans (emena núm. 2). 

Retirada abans (artide 7). 

Retirada abavts (esmena n h .  2). 

Demiguda (esmena transmcionao. 

Decaiguda (esmena transaccional). 

Decaiguda (esmena tra pzsacciona f )  . 

Decaiguda (esmena transaccional). 

Retirada (esmena nzim. 2). 

Decaiguda (esmena tramaccio nal) 

Decdgudu (esmena tramaccional) 

Retirada abans (esmena núm. 2). 
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Article 68 
Esmena del 6. Socialista (mim. 23, de supressió) 

Article 72  
Esmena del G. Socialista (nllzm. 24, de supressió) 

Retirada abans (esmena núm, 2). 

Retirada abans (esmena núm. 2). 
Esmena dei G. p, del PSUC (núm, 25, de supressió) 

Retirada abans (article 73. 
Esmena dei G, p.  Popdar (núm. 26, de supressió) 

Retirada després (esmena niím. 34). 
Esmena del G, p .  d'Esquerra Republicana (núm. 27, de modificació) 

Retirada després (article i O 7). 
Esnena dei G. p.  deiPSUC hum.  28, de supressib) 

Retirada abans (article 7), 
Article 82 
Esmena del 6. Socialista (nbrn. 29, de supressi6) 

Article 86 
Esmem de/ G. Socialista (núm. 30, de supressió) 

Article 99 
Esmena dei G. Socialista (núm. 3 i de supressib) 

Esmena del G. p. Popular (núm. 32, de modificació) 

Article 107 
Esmena del G. Socialista (núm. 33 ,  de supressió) 

Retirada abans (esmena núm. 2). 

Retirada abans (esmenu nÚrnm 2). 

Rctiruda abans (esmena nzim, 2). 

Retirada, 

Retitada abans (esmena nzim. 2). 
Votació de les esmenes transaccionals (als articles 7 al 110) : aprovudesper unanimitat (p. 2604). 
L% SE Torres (ER) intervé per retirar /'esmena nzim. 2 7, Q I'articie 72 b. 2604). 

T a t  del Dictamen 
Votació dels articles 6 al 1 10 : aprovatsper unanimitat 6.2604). 

Article 11 1 
Esmena del G. p. Popular (núm. 34, d'addició) 

I 

Tom a favor : 1. SE F&náradez (PI, Alhora, anuncia la retirada de les esmenes nhuuas. 7, 9, I I ,  26, 42, 45, 48 i SO b. 2604). 
Votaci6 : aprovada per unanimitat ('p.2604). 

Votació ; aprovat per unanimitat (D. 2604). 
T a t  del Dictam pa 

Capítol X 
Esmena del G. Socialista (nhm. 35, de supressió) 

hddicib d'un nou article 
Esmena de/ G. p. del PSUC (núm. 36, d'addició) 

Article 11 9 
Esmena dei G. Socialista (núm, 37, de supressió) 

Article 123 
Esmena del G, Socialista (núm. 38, de supressib) 

Articia 127 
Emena dei G. Socidista (núm, 39, de supressió) 

Article 131 
Esmena del G. Socialista (núm. 40, de supressió) 

Retirada abans (esmena núm. 2). 

Retirada abans (article 7). 

Retirada abans (esmena núm. 2). 

Retirada abans (esmena nzim. 2). 

Retirado abans (esmena nlim, 2). 

1 

Retirada abans (esmena num. 2). 

Retirada abans (article 7). 
Esmena dei G. p.  deiPSUC (mim. 41, de supressi6) 
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E m m a  del G, p.  Popdar (n~m. 42, de de modificació) 

Article 136 
Esmena dei G. Socialista (n~m. 43 , de supressió) 

Article 140 
Esmena dei G. Socialista (núm. 44, de supressió) 

Article 142 m 

&m?a deí G, p: popular (núm. 45, de modificacib) 

Article 152 
Esmena del G, Socialista (núm. 46, de supressi6) 

Capítol X 
Esmena del G. p. del PSUC (núm. 47, de supressi&) 

Decaiguda (esmena transacciona! a íslrticle SO). 
Títol del Capitol 
Esmena del G. p. Popular (núm, 48, de modificacib) 

Article 156 
Esmena del G. SociaSista (núm. 49, de supressib) 

Article 158 
Esmena del 6. p. Popular (núm. 50, de modificacib) 

Article 160 
Esmena del G. Sociaikta (núm. 5 1, de supressió) 

Capitol MI 
Esmena del G. Socialista (núm. 5 2, de supressió) 

Addicib d’un nou article 
Esmena del G. p.  del PSUC (nfim. 53, d’addici6) 

Article 168 
Esmena del G. Socialista (nfim. 54, de supressió) 

Article I72 
Esmena dei G. Socialista (núm. 55, de supressib) 

Esmena del G. p.  del PSUC (núm. 56, de modificació) 

Article 176 
Esmena del G. Socialista (núm, 57, de supressió) 

Article 181 
Esmena del G. Socialista (núm. 58, de supressió) 

Retirada abans (esmena ncm, 34), 

Retirada abans (esmena núm, 2), 

Retirada abans (esmena nlim. 2). 

Retirada a h n s  (esmena nzim. 34). 

Retirada abans (esmena n h .  21, 

Retirada abans (esmena nlim. 34). 

Retirada abans (esmena nlim. 2). 

Retirada abans (esmena nhn. 34). 

Retirada abans (esmena núm. 2). 

Retirada abans (esmena núm, 2), 

Retirada a bans (article 7) 

Retirada abans (esmena núm, 2). 

Retirada abans (esmena núm, 2L 

Retirada abans (article 71. 

Retirada abans (esmena núm. 2). 

Retirada abans (esmena núm. 2). 
Disposicions addicionals 
Primera 
Esmena del G. Socialista (núm. 59, de modificació) 

Segona, tercera i quarta 
Esmena del 6. Socialista (nljm, 60, de modificaeib) 

Retirada a h n s  (esmena núm. 2). 

Retirada abans (esmena num. 2). 
Votació de les esmenes transaccionals (als articles 128 % 1162, 183 i a les disposicions addicionals) : aprovades per unanimitat 

260.5). 
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Tmt del Dictarnen 
Votació (dels articles 1 12 al 183 i de les disposicions addicionals) : aprovatspr unanimitat (D. 2605). 

, Disposició derogathria 
Esmenes del G. Socialista (núm. 61, de supressió, i 62, d’addició) 

Torn a favor ; I.  SK Carnicer (S) (p. 2605). 
Votacib ; aprovades per unanimitat (u, 2605). 

Votaci6 ; aprovatper unanimitat 6” 260s). 
Text de! Dictamen 

Exposició de motius i titot de la LLIei 
Tat del Dictamen 

Votacib : aprovotsper unanimitat b. 2605). 
Explicació de vot : I.  Sr, Carnicer (S) b, 260.5)’ I. Sv. Torm (ER) (p. 2606), I. SE Vives (PSUC) (D. 2606), I, SK Fernúndez 
Díaz (F) (D, 2607) i I. SI: Camps i Rovira (CiU. (p. 2607). 

Torn a favor : 1. Sr. Ohart (S) (p. 2607). 
Posició dels Grups : I, SK AIay (ER) (p. 2609), I, SK Rib6 (PSUC) (n 26091, I. SK Pqjd i Folcrb .(PI (p, 2610) i I, Sr. Subira 
(CiU) (o, 261 1). 
Votacib : rebutjada per 25 vots n favor, 68 en contra i 4 abstencions 6.261 I) .  

Modifica46 de l’ordre del dia 
El M, H. Sr. President anuncia i ’ajornament d h a  interpel.EaciÓ, ku qual constitzdia el punt tercer de I ’ordre del dia (p, 26 12). 

InterpeMaciÓ a 1”” Sr, Conseller d’Ensenyament sobre els centres escolars de nova construccib (Punt quart de i’ordre del dia.) 
Formulació : i. SK dlay (ER) b. 2612). 
Resposta ; H Sr. Conseller d&senyament 6- 26 13)- 
Replica : I. SK MQY (ER) r‘p. 2613). 
Contrarbplica : H. Sr. Conseller dEnsenyament (p. 2613). 

Proposta de constitució d’unacomissii, d’Investigaci6 sobre la Situació Penitencihria (Punt segon de l’ordre del dia.) 

Interpe14aci6 al Consell Executiu sobre la defensa dels consumidors en relació amb el subministrament elhctric (Punt cinquh 
de l’ardre del dia.) 

Formulacib : I. Sr. Cigarrún (S) (p, 261 5). 
Resposta : H. Sr. Coplselier de ComerC, Consum i 7hrisme (u, 2616), 
Rkplica : I. Sr. Cigarrán (SI 6. 2617). 
Contraraplica : H .  Sr, Conseller de Comerc, Consum i firisme (D. 2618). 

Formulació : 1. Sr. Guitart iDomknech (S) (D. 2618). 
Resposta H.  Sr. CunseiEer de Pebd (D. 2620). 
Rbplica 1 I .  Sr. Guiturti Domkmch (S) (p 2621). 
Conirarhplica : H Sr. Conseller de Eebull b. 26221. 
L% SK Pujol i Folcru (P) demana la paraula i el M. H Sr. President la hi denega (p. 2623). 

Intervé per al.lusiuns I% Sr. Pujol i Folcra (PI (p. 2623). 

I 

Interpel4aciÓ al Consell Executin sobre la concessib de subvencions (Punt sis6 de i’ordre del dia.) 

La  sessió se suspkn Q les dues del migdia i es reprth a tres quarfs de cinc de la tarda i onze minuts. 

Moció subsegüent a la interpeklació al Consell Executiu sobre ei Trasphs de les Confraries de Pescadors (Punt set& de l’ordre 
del dia.) 

Presentació : 1. Sr. Mur (CiU) 6. 2624). 
Pssici6 dels Grups no presentants I .  SK Torres (ER) (p. 2624), 1. SK Vives (PSUC.. 6. 2625), I. SK Veruy (P) (I. 2625) i I .  Sr. 
P é m  i Ciudad (S. (D. 2626). 
Votaci6 del primer punt de la Moció : aprovat per 72 wtsu fuvoc cap en contra i 25 abstencions (p. 2627). 
Votació del segon punt de la Moció ; aprovatper unanimitat @. 262 7). 

Moci6 subsegiient a la interpelhció al Consell Executiu sobre els Incentius 1 els Complements de Productivitat a la Funciri Pú- 
blica (Punt vuit& de l’ordre del dia,) 

Presentació : I. Sr, Ribb (PSUC) (p. 2627). 
L’H SK Armet (S) intervépr a una giiesfib tkcnicu (p.2628), 

Esmena del G, Socialista (núm, 1, d’addició) 
Torn a favor 1 I. SK Garcia iSáez (S. (p. 2628). t 

Esmenes del G. p, de Converg?ncia i Unib (nbms. 2 i 3, de supressib, i núm. 4, de modificació) 
Torn a favor : I. SK Exwdé (CiU) (p. 2629). 
Posicib dels Grups no esmenants : S. Sr. Torres (BR) (p. 2630) il. Sr. Colomé (PI (u, 2631). 
Posició del Grup presentant ; 1. Sr. Ribb @?SUC) (p. 2631). 
Votació del primer punt de la Mocib ; rebutjat per 38 vots a fatrop, 63 en contra i cap absfencio (p. 2632). 
Votació del segon punt de la Mocib : rebutjat per 40 votsa favop, 64 en contra icap abstenció (n 2632). 
Votació del tercer punt amb I’esmena mim. 4 incorporada : aprowtperunanimitat @, 2632). 
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Votació de l’esmena núm. 1 ; rebutjada per 33 vots a favor, 59 en contra i 6 abstencions (D. 2633). 
Mocib subsegüent a la interpeMacib al Consell Executiu sobre la Política de Complements de Productivitat per als Funcionaris 
(Punt novi3 de l’ordre del dia.) 

Esmena del G. p. del PSUC (núm. 1, de modificació) 

Esmenes del G. p.  de Convergkncia i Unió (núms. 2 i 3, de supressi6 i n h .  4, de modificació) 

Presentaci6 : 1. Sr. Garcia iSáez (SI (JI. 2633). 

Torn a favor : 1. SK Rib6 (PSUC) (pm 2634). 

Torn a favor : J. Sr. Esmdé (CiU) (p. 2635). 
L% SK Ribó intervé per a una qiiestirj tkcnica (p, 2635). 
Posició dels Ghps no esmenants : M E-I. SK Barrera 6%) 6.26351 i I. Sr. Colomé 09 h. 2635). 
Posició dels Grup presentant : I, Sr. Garcia i Sbez (S) (p. 2635). 
L7. Sr. Subirb (CiU) intervé per a una qiiestib tkmica b. 2635). 
Votació del primer punt de la Moci6 : rebuucatper 36 vots a favor, 60 en contra i cap abstenció @.2635), 
Votació del segon punt de la Moció : rebugatper 36 vots a favoK 60 en contra i cap abstenció (D. 2635), 
Votacib del tercer punt de la Moció : rebuoatper 36 vots a. favoc 60 en contra i cap abstencib 6.2636). 

Presentació : I. Sr. Soto (S) (pa 2636). 

Torn a favor ; H. Sr. Espasa (PSUC) 6.2636). 

Torn a favor ; 1. SK Casals i Lacano (CiU) (u. 2636), 
Posició dels Grups no presentants : I. Sr. Casanovas (ER) 6.263 7) i I. SK Casals i Parral (P) (p, 263 7). 
Posició del Grup presentant : I. Sr. Soto (S) (p. 2638)- 
Votació de la Moció amb l’esmena núm. 1 incorporada : rebutjudaper 28 vots a fawK 52 en contra i 9 abstencions 6,2638). 

Presentacib : H. Sr. Armet (5) (p. 2639). 
Posició dels Grups no esmenants : I. Sr. Aiay (EN (u, 2640), H Sr. Espusa (PSUC) (JI. 2641), I. Sr. Ferndndez Diaz (P) (D. 

2643) il. SK Subiria (CiU) 6.2643).  
Votacib : rebutjadaper29 vots a fuvoc 62 en contra i 7abste~lcions (p. 2643), 

Preguntes (Punt dotzk de l’ordre del dia.) 
Pregunta al Consell Executiu sobre liis dels topbnims catdans en 12ddministrucib de I Estat 

Moci6 subsegüent a la interpe14aciÓ al Consell Executiu sobre la Política d’Exposicions (Punt des& de l’ordre del dia.) 

Esmena dei G. p.  dei PSUC (núm. 1 d’addicib) 

Esmena dd G. p .  de ConvergLwcia i Unit? (núm. 2, de modificació) 

Moció subsegiient a la interpeklació al Consell Executiu sobre la Situaci6 de la Sanitat (Punt onzb de l’ordre del dia.) 

Formulacib : I. Sp: Casanovas (ER) (p. 264s). 
Resposta ; H SE Consellep de Govepnsció 6,2645) .  
Rhplica ; I. Sr. Cusanovas (ER) (p. 2646). 

Formulació : I. Sr. C a d ~ ~ d l  (S) (n 2646). 
Resposta ; H, Sr. Conseller dEnsenyament 6.264T). 
Repregunta : I, SE Cadeva16 (SI (p. 2647). 
Segona resposta: ; ff, SK ConseIler dEnsenyament b. 26481, 

Eormuiaci6 : I. Sr. ManueINudai (S. (p. 2648). 
Resposta : I-I, SK Conselir dEnsenyament (p. 26491. 
Repregunta : 1. SK Manuel Nadal 6 1  6 ,2649) .  
Segona resposta : H. Sr. Conseller $Ensenyament (D. 2650). 

Pregunta a f Consell Executiu sobre el Colkgi PtibIic Conchrdiu, de Sabodel1 
Formulació : I. SK Riera (S) (u. 2650). 
Resposta : H Sr. Conseller d’Ensenyament (u. 2651), 
Repregunta : I, SE Riera (SI (p. 2651). 
Segona resposta ; H. Sr. Conseller dEmenycament (D. 2652). 

Pregunta al Consell Executiu sobre el Museu de la Cikncia i de la Tecnica de Catalunya, de Terrassa 

Pregunta a 1”. Sr. Conseller d Ensenyament sobre la prugramacib universitbria del 1 985 

Pregunta al Cunsell Eicecutiu sobre el nomenament del Secretari General de la Joventut Naciondista de Catalunya com a director d’una 
campa nyu institlr cio PraI 

Formulació : I,  SK Soto (S) 6.2652). 
Resposta : H. SK Conseller d’Ensenyumen! (ÍI. 2652), 
Repregunta : I. Sr. Soto (S) (p 2653). 
Segona resposta ; H. SE Conseller dEnsenyament b. 26541, 

La sessió s hkeca a tres quarts de nou del vespre. 
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SESSIQ PLENARIA Nim. 50 

La sessib s’obre a les deu del mati i nou minuts. Presideix el M. 
H. Sr. Fresideni del Pariument, acompaqyaí de tots els membres de 
la Mesa, la qual i s  assistida per i ’oficiai Major, I ‘Orbor de comptes 
i eELletrat SE Pau. 

AI banc del Govern seuen els H. Srs. Consellers d’Economiu LFi- 
nances, dEnsenyument, de Sanitat i Seguretut Social, de Trebali, 
de Justícia, i de Cumerc, Consum i llirisme, 

Ordre del dia 

1. Debat i votacií5 del Dictamen de la Comissiu dEconomia, 
Finances i Prma.ipost sobre el Projede de Llei de Desplegament i 
‘Modfmcib de les Tacs de la Generaiitat de Catalunya. 

2. Debar i votacib de la Prupmta de constitutiu dkna Comissió 
d’fnvestigacib sobre la Situacib Penitencibria. 

3. interpel.laci6. al Consell Executiu sobre el desplegament nor- 
matiu i ¡o política de la participaciú ciutadana en el sistema 
educatiu. 

4. Interpekib a I’h. SE Conseller d’hsenyument sobre els 
centres escoiurs de nova construcciu. 
5. Interp!hciÓ ui Consell Executiu sobre la defensa dels con- 

sumidors en rela& amb el subministrament ektric. 
6. Interpl.lacib al Consell Executiu sobre la concessib de 

subvenciu 11s 
7. Moció subs@iení a la interpehciu al Consell Executiu 

sobre P! Truspirs de les Covrfraries de Pescadors. 
8. Moció subggiieflt a Sa interphcih ai Consel! Executiu 

sobre els Incentius i els Complements de Productivitat a la Funcib 
Pública. 

9. Mocib subsegüent a la interpel.lacib al Consell Eiecutiu 
sobre la Politica de Cumpiements de Productivitat per als 
Funciu naris, 

10. Mocib subsegüent a 6a interp!lacib a¡ Consell &ecufiu 
sabre la Política d ‘Expmiciions. 

11, Mocib subsegiient Q la interpdlucib al Consell Executiu 
sobre la Simació de la Sanitat. 

12. Preguntes. 

El Sr, PRESIDENT : Comenv la sessi6, 
Aquesta Presidencia tk l’honor d’anunciar que, d’aacord amb 

I’article 128’4 del Reglament, ha estat drepida la llista ordena- 
da de les preguntes que s’han presentat per a respondre oral- 
ment en el Ple i també els noms dels qui les han formulades. 
Perb, aquesta vegada, la Presidbncia ha d’advertir que no hi ha 
hagut temps de repartir previament aquesta llista i, per aixo, 
doncs, ara jo prego un senyor Secretari que hi doni lectura. 

El Sr. SECRETARI QUART : Pregunta de Marqal Casano- 
vas sobre I’oblit de les formes oficials en els noms de les pobla- 
cions catalanes. 

Pregunta de 1’Illustre Diputat senyor Magí Cadevall sobre 
ei Museu de Ciencia i Tecnica de Catatunya. 

Pregunta de I’lklustre Diputat senyor Ramon Aleu sobre la 
construccib dei nou pont a Tortosa. 

Pregunta de la 11-lustre Diputada senyora Rosa Barenys i 
altres sobre la campanya contra la mendicitat infantil. 

Pregunta del senyor Magi Cadevall i altres sabre la progra- 
mació universitiuia a Catalunya. 

Pregunta dels Diputats Ellustres senyors José González i 
Santlago Riera sobre el collegi públic Concordia de Sabadell. 
Pregunta de 1’11.lustre Diputat senyor Xavier Soto sobre el 

nomenament del director de la campanya institucional per a 
promoure la participació dels pares, mestres i alumnes als 
centres escolars de Catalunya. 

Pregunta del Molt Honorable senyor Heribert Barrera sobre 
els drets i llibertats dels ciutadans. 

Pregunta de I’Iklustre Diputat senyor Rafael Ribb sobre els 
cancursos de provisió de places de la Generalitat de Catalunya. 

I Pregunta de I’II-lustre senyor Ramon Aleu sobre les obres 
del tram de Barcelona-Montcada a la Nacional-152. 

Pregunta de la Diputada ihlustre senyora Pilar Ferran sobre 
l’hospital de I’ICS a Vic. 

Pregunta de la 11-lustre senyora Rosa Barenys sobre els 
centres de protecció de menors dependents del Departament 
de Justicia. 

Pregunta de 1’11Mustre senyor Gregori0 Rísquez sobre la se- 
guretat dels treballadors i usuaris dels Ferrocarrils de CataZu- 
nya, i, hltimament, pregunta de la Ulustre Diputada senyora 
Marta Mata sobre la integració de les escoles de la xarxa 
pública. 

Projecte de Llei 
de Desplegarneirt i Modificacii, de les Taxes 

de la Generalitat de Catalunya 

El Sr, PRESIDENT : El primer punt de l’ordre del dia és 
debat i votacib del Dictamen de la Cornissib d’Economia, Fi- 
nances i Pressupost sobre el Projecte de Llei de Desplegament 
i Modificació de les Taxes de la Generalitat de Catalunya i de 
les esmenes i vots particulars reservats per a defensar en el Ple. 
Aquesta Presidencia ha de fer avinent que, d’acord amb l’arti- 
cle 101.2 del Reglament, i si no se suscita cap objecció, s’incor- 
poraran per assentiment un conjunt d’esmenes de correccib 
tecnica proposades pels Ilalustres senyors ponents, les quals, 
ates el nombre, ens estalviaríem de llegir. 

No havent-hi cap objecció, aquesta Presidkncia anuncia que 
resten incorporades per  assentiment les esmenes de correcció 
tecnica proposades pels IMustres senyors ponents. 

Aquesta Presidhcia ha d’informar que la Comissió d’Eco- 
nomia, Finances i Pressupost ha acabat els seus treballs i ha 
em& dictamen. Jo voldria demanar si algun membre, algun 
Honorable membre del Consell Executiu val presentar la inici- 
ativa de la Llei. En aquest cas, tinc el gust de donar la paraula a 
I’HonorabIe Conseller senyor Culleí I. 

El Sf. CONSELLER D’ECONOMIA i FINANCES (Josep 
M. Cullell) : Senyor President, senyores i senyors Diputats, 
sotmeto a la seva consideració el Projecte de Llei de Desplega- 
ment i Modificació de les Taxes de la Generalitat de Catalunya, 
projecte per al qual sol4icito ei seu vot favorable i la seva conse- 
’giient aprovació. Ser6 molt breu ates que, com vastes recorda- 
ran, aquesta Cambra, en aquesta mateixa legislatura, va apro- 
var, el passat dia 28 de novembre, el Projecte de Liei de Taxes 
de la Generalitat, publicat com a Llei 27/84 del 19 de desembre 
al Diari Oficial de la Generalitat del 3 1 d’aquest mes, els princi- 
pis del qual es mantenen integrament, és a dir, plena submissib 
al principi de legalitat, unitat de caixa i transparencia pressu- 
posthria, Ara es tracta, simplement, de completar i perfeccionar 
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aquesta Llei. Amb aixo, a més, compleixo la promesa que vaig 
fer davant d’aquesta Cambra arran del debat de la Llei 27/84 : 
en aquella ocasi6 els deia que havia arribat el moment d’orde- 
nar les taxes de molt diferents orígens i naturalesa, amb la fina- 
litat d’aclarir el món de la parafiscalitat -que, com a conseqii- 
h c i a  de les transferencies de serveis que la Generalitat havia 
rebut, ens havia estat traspassada amb tota la seva opacitat-, i 
els deia que e1 Govern de la Generalitat volia claredat i 
transparhncia. 

I en aquesta línia dg pensament i d’actuacio, em sembla insu- 
ficient -tot i que j a  és mdt-  que el ciutada consulti un text 
legal, la nostra Llei de Taxes anterior, i aquest el remeti a una 
skrie de disposicions que quantifiquen els fets imposables 
-tipus, tarifes, etdtera- de tes taxes que estB obligat a satis- 
fer en contraprestació de determinats serveis que sol4icita i 
que 1’AdministraciÓ Ei presta. 

Ara hem volgut proposar, i ho proposem -i vostes, senyori- 
es, tenen la paraula-, que aquests detalls quedin reflectits en 
un sol text. En aquest Projecte de Llei hi és tot, no hi ha res 
mks, i advoquem així, una vegada més, per la claredat i per la 
t ransparencia. 

No els parlaré dels exits que s’han assolit amb la Llei 27/84, 
que ara ens proposem substituir per millorar. Els parlar6 
només dels nous objectius, i un d’ells és la simplificació de 
moltes tarifes, simplificació -tal com es diu en I’ExposiciÓ de 
motius del Projecte- en un doble sentit : primer, reducció 
del nombre i racionalització de l’estructura en les tarifes 
vigents anteriorment; segon, supressió de taxes en els casos en 
que per falta de justificació actual o per escas rendiment no re- 
sultés equitatiu O fos antieconbrnic llur manteniment. Un altre 
objectiu és el de la seva actualització a la realitat deIs serveis 
prestats i la desaparició dels conceptes obsolets. 

També ens proposem, amb posteriors desenvolupaments 
normatius, indexar totes les tarifes, a fi que amb els adequats 
suports informatics puguem arri bar a conbixer --ostes, seny- 
ores i senyors Diputats, a vegades ho pregunten-, pitjant una 
tecla tan sols, la recaptació individualitzada i puntual de cada 
una de les taxes dels Departaments. És una informació neces- 
siria per a un control més de gestió, en primer lloc, i per 
prendre des pres decisions racionals. 

Hi ha, finalment, un altre objectiu que també perseguim : 
l’adequació de les tarifes al cost del servei. Pero ha estat una 
adequacib prudent, molt prudent. No ens agrada el món de les 
taxes, no ens agrada que els ciutadans hagin de pagar, molt o 
poc, per la prestació de determinats serveis per part de I’Admi- 
nistracib. Entenem de manera molt diferent la relació entre 
I’AdministraciÓ i els seus administrats : 1’AclministraciÓ té 1’0- 
bligacib de donar els serveis adequats als seus ciutadans, i 
aquests han de contribuir a les cirregues de l’Administraci6 de 
1’Estat i de la comunitat au tonhica  a través del sistema impo- 
sitiu general. 

No és la meva intenció parlar-vos ara aquí de finanwment; 
tanmateix, la matkria d’aquest Projecte de Llei m’obtiga tan 
sols a fer-hi, de passada, una referencia. En vigílies d’una nova 
convocatoria del Consell de Política Fiscal i Financera, on 
poden iniciar-se unes negociacions per a un nou sistema finan- 
cer de les comunitats, a mi rn’agradaria -com suposo que a 
tots vostes- que algun dia les autonomies tinguin un sistema 
financer capaG i suficient, de manera que entre d’altres coses 

. 

aquest món, aquest petit món de les taxes, tingui una dirnensi6 
i un pes molt redui’t. El finanGament de les autonomies a mitja 
termini només esta& resolt de manera definitiva quan la co- 
rresponsabilització fiscal sigui un fet, és a dir, quan les Admi- 
nistracions autonhiiques gestionin, inspeccionin i liquidin al- 
gunes de les grans figures tributhies del nostre ordenament 
fiscal. 

Voldria fer una referencia també a la creació dels efectes tim- 
brats de la Generalitat com a mitja de pagament de les taxes. 
Primer, fou el Decret 275185, del 12 de setembre, pel qual 
quedaren aprovades i definides les seves caracteristiques fona- 
mentals. Després, l’Ordre del 28 de 1’1 1 del 85, per la qual s’n- 
proven els dissenys i les classes d’aquests efectes. Finalment, 
el contracte i l’execució d’obra amb la Fibrica Nacional de 
Moneda y Timbre per raons de control i de seguretat. 

Ja tenim els segells i el paper de pagaments disponibles, i 
amb aixb s’aconsegueix la legitima aspiració de la Generalitat 
de disposar dels seus propis efectes timbrats, la utilitzaci6 dels 
quals la practica ja anira aconseilant. 

Vull agrair, finalment, molt sincerament, l’esforq de tots els 
Grups parlamentaris per la seva collaboració en ponencia i en 
comissi& que han fet possible la presentacib d’aquest Projecte. 
No és tan sols una cortesia parlamentaria obligada; és un deure 
de justícia que avui jo aqui destaqui la tasca feta en comissib, 
que ha permes apropar aquestes posiciohs. I tarnbe seria injust 
que silenciés la tasca feta des de la Direcció General de Tributs, 
en el sentit també de discussió profunda amb el principal partit 
de l’oposició per acostar les posicions, i anar trobant camins de 
dihleg, 

Amb l’esperanqa que en el debat que a continuació se cele- 
brara els portaveus dels Grups parlarnentaris encara trobin 
nous punts en comú, vull demanar-los, senyores i senyors Di- 
putats, el vot favorable per a aquest Projecte de Llei. 

Res mks, senyor President; moltes gricies, senyores i seny- 
ors Diputats. 

El Sr. PRESIDENT : Algun 114ustre Diputat ha estat encar- 
regat per la Comissió de presentar el Dictamen? (Pausa.) 
Essent que no, comenca el debat del Projecte de Llei. 

Primer es comenqari per les esmenes a la totalitat, de les 
quals n’hi ha una. És presentada pel Grup Socialista al Parla- 
ment de Catalunya i per defensar-la tinc el gust de donar la pa- 
raula a 1’11-lustre Diputat senyor Martí Carnicer. 

El Sr. CARNICER : Gracies, senyor President. Senyores i 
senyors Diputats, aquesta intervenció la faig en relacib amb 
l’esmena a la totalitat que amb carhcter de retorn ha presentat 
el Grup Socialista d’aquesta Cambra a la Llei de Desplegament 
i Modi ficaci6 de les Taxes de la Generalitat. 

Ei Projecte de Llei que ens va presentar el Govern a aquesta 
Cambra i que acaba de comentar 1’Honorable Conseller d’Eco- 
nomia i Finances, arriba en aquest Ple jo diria que sense massa 
canvis de tal corn va ser presentat, i el que si que cal dir en el 
moment d’analitzar-lo és que, quan nosaltres vam enfocar 
aquest Projecte de Llei, d’entrada vam veure que tenia dues 
parts que calia veure d’una manera diferent. 

Una primera part, en la qual hi havia essencialment un con- 
tingut normatiu, de caricter tkcnic i generalitzant, que afectava 
totes les taxes i que es molt semblant a la Llei 27/84, que ja va 
ser aprovada per aquesta Cambra. Malgrat que mantenim 
-manteniem ja i mantenim en aquests moments, també- al- 



DIARI DE SESSIONS / P-Nljm. 59 / 22 abril 1986 / SESSI6 PLENARIA N ~ m .  50 2601 

gunes discrephncies en el mateix sentit que ja virem esmentar 
quan es va discutir aquesta Llei 27/84, en honor del consens 
que en aquell moment es va obtenir, les esmenes que varem 
presentar en aquesta part eren tan sols esmenes de detall, 
perque desitjavern -i crkiem bo- que en aquest tipus de llei 
es mantingués el nivell d’acord que virem assolir ja en aquell 
moment. 

L‘altra part de la Llei, la part mes substanciosa, ja que conte- 
nia cent seixanta-un articles del total de cent vuitanta-tres que 
en té la Llei, era també la part mks innovadora. En aquesta part 
es regulaven --o es regulen- les tarifes de les diferents taxes, 
i tal com ha dit el Conseller, reordenant-les, modificant les ex- 
istents i creant-ne alguna de nova. 

Era evident, doncs, que estavern davant d’una Llei que en la 
seva part innovadora tenia uns efectes economics que podríem 
considerar importants i que, d’alguna manera, incidirien, 
tambk d’una manera més o menys important, sobre els ciuta- 
dans del nostre pais i que, per tant, la nostra decisi6 podria 
tenir uns efectes economics mes o menys distorsionants en 
funció del que aquesta Cambra pogués aprovar. 

EI Projecte de Llei es publica el 9 de setembre en el Butlieti 
Qficid del Parlament i, un cop analitzat pel nostre Grup, es 
pren una posició que hem mantingut en tot moment de la dis- 
cussió i que jo voldria sintetitzar en dos punts. 

D’una banda, acord en tot allb que signifiqui procedir a una 
nova regulacio de les taxes, en relació amb la seva simplificació 
i amb la seva reordenació : aclarir aquesta parcelola de la fiscali- 
tat, aquest petit món de les taxes, com ha dit el Conseller, ho 
hem considerat important, i ho és, sobretot, per al ciutada, que 
no acaba molts cops d’aclarir per qu& es cobren determinats 
conceptes. 

Ara bé, en aquest aspecte caldra el compliment d’una condi- 
ció posterior per a la seva efectivitat, i aqui sí que hem de dir 
que per part del Consell Executiu és necessari que se’n faci una 
suficient i deguda publicitat perqub tothom tingui molt clar 
que, des del moment en que el Parlament aprovi aquesta nova 
Llei, aquestes sbn les lIrniques taxes que són vigents a Catalu- 
nya i aquestes són les hiques taxes que el ciutada ha de pagar. 
Aixo, que pot semblar una redundancia, suposo que les perso- 
nes que d’alguna manera... els Diputats i les senyores Diputa- 
des, evidentment, i tots aquells que d’alguna manera tenen a 
veure amb aquest món de la fiscalitat i les taxes comprendran 
la importancia que una afirmació d’aquest tipus pot tenir, i que 
és necessari tirar-ho endavant, ja que, si no es fa així, l’efectivi- 
tat de la Llei que anem a aprovar en, iquesta Cambra i de l’es- 
ferg que hagin fet les senyores i els senyors Diputats pot ser 
endebades. 

L’altre tret essencial de la nostra posició estava basat en una 
preocupació, una preocupació que vam voler manifestar des 
del primer moment i que estava centrada en all0 que es podia 
referir a les variacions quantitatives de les taxes. En primer 
lloc, degut al que en podriem anomenar, des del nostre punt 
de vista, una falta de transparencia del Projecte de Llei, ja que 
en aquest Projecte de Llei no hi havia cap memoria, cap infor- 
me, cap dada que permet& quantificar quin era l’increment 
fiscal que hom podia estimar en virtut de L’aprovaciÓ d’aquesta 
Llei. 

Aquest neguit era el nucli essencial del nostre pensament en 
el moment de preparar les taxes ..., en el moment, perdó, de 

preparar les esmenes parcials a totes i a cada una de les tarifes, 
aixi com l’esrnena a la totalitat present. 

Ens semblava --i ens sembla encara- imprescindible que 
davant d’un projecte que té incidkncies fiscals cal conkixer 
quines són les repercussions que aquest projecte pot compor- 
tar; es tractava, en el fons, que tots i cada un de les senyores i 
els senyors Diputats tingut% la informació suficient en el 
moment de poder prendre una decisib sobre E’aprovacib o no 
d’aquesta Llei. 

Aquesta posició del nostre Grup, cercant una claredat i una 
transparencia que demanavem per a aquella decisió que calia 
prendre, no va poder ser atesa en els tramits de ponkncia i co- 
missió; si més no, en aquests tramits sí que vam veure que es 
produ’ien una skrie de circumstancies relativament paradoxals 
que, d’alguna manera, abonaven les nostres tesis i feien que 
aquesta preocupació anés incrementant-se’ Així, varn veure 
com era el Grup parlamentari que dóna suport al Govern el 
Grup que presentava un major nombre d’esmenes a aquesta 
Llei de Taxes. Aixo continuava afermant la nostra posició que 
era necessari un més ampli aclariment. 

Evidentment, també els serveis del nostre Grup van fer una 
anhlisi de quines eren les possibles estimacions, ja que ens 
feien falta dades fonamentals de quina era la possible inciden- 
cia d’aquests augments fiscals. Aquestes analisis ens van donar 
que es donaven uns increments percentuals excessivament 
elevats, que ens feien pensar que tal com anava aquella Llei no 
podia ser admissible. 

Ara bé, el que sí que cal dir es que, un cop acabat el trhrnit de 
comissió, hi va haver un canvi d’actituds important. I ,  així, 
tant per part del ponent de la majoria com de la Conselleria i de 
la Direcció General de Tributs, es va permetre d’iniciar unes 
converses, en les quals des dei primer moment se’ns va poder 
facilitar -en un primer moment- la informació suficient per 
poder comenqar a quantificar quin era l’efecte que aquesta Llei 
tindria quant a recaptacib, quina repercussió economica es 
produiria. 

En una segona part, i de I’anhlisi d’aquesta informació, es va 
poder comprovar en I’actuació conjunta que hi havia una serie 
de modificacions que era necessari d’introduir, ja que els incre- 
ments en algunes de les taxes -tal corn nosaltres havíem pre- 
vist i d’alguna de les nostres estimacions s’havia deduit - eren 
excessivament elevats. 

Aquestes esmenes han estat acordades i es presentaran en 
aquesta Cambra en forma d’esmenes transaccionals, i d’a- 
questa manera ha estat possible un ampli acord sobre el present 
Projecte de Llei, basat -ho repeteixo- en aquestes esmenes 
transa&ionals que s’han pogut fer. 

Aquest acord jo diria que, per resumir-lo d’alguna manera 
-a rnks a mks del fet que hhgim pogut obtenir totes les dades i 
la informació necesshia per poder analitzar quin era. el contin- 
gut de fons, el contingut de variacions que suposava aquest 
Projecte de Llei-, esti basat en dos grans aspectes, que inten- 
taria de resumir. 

transp‘ &i evi- 
D’una banda, acord en la necessitat 

de les taxes, convertint-¡o en quelc 
dent per al contribuent, ja que r 
creava gairebé una indefensió 
nistracib, i permetia algunes sit 
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D’altra banda, acord en la necessitat de modular, a la baixa i 
d’una manera essencial, els increments unitaris de cada una de 
les taxes, i situar-los en un nivell racional, de tal forma que la 
pressi6 fiscal no s’incrementés mks enlla del que hom pot con- 
siderar logic, i, aixo, basat en dos principis de reconeixement : 
ei reconeixement de l’autonomia fiscal, en E’aspecte de les 
taxes, pel que fa a l’Administraci6 de la Generalitat, i la neces- 
sitat d’homogene’itzar el cost dels serveis entre eis diferents 
indrets. 1 

Arribat, doncs, a aquest punt, i C Q ~  que podem comprovar 
que els nostres punts de vista quedaven suficientment refiec- 
tits en les esmenes transaccionals que es presentaran posterior- 
ment, retirem, doncs, la nostra esmena a la totalitat. 

Moi tes grhcies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Bé, havent estat retirada aquesta 

esmena, no hi ha cas per a un torn en contra, i podem entrar ja 
en el debat de l’asticulat. 

Els quatre primers articles del text del Dictamen no tenen 
esmena; per tant, proposo a la Cambra de votar-los conjunta- 
ment, i així ho farem si no hi ha cap objecció. 

Bé, doncs, volen fer el favor de votar aquests articles del 
Dictamen? 

Els qui hi estiguin a favor, que es posin de peu dret. 
Els qui hi estan en contra? 
Els qui s’abstenen? 
Aquests quatre primers articles del Dictamen han estat apro- 

vats per unanimitat dels presents. 
Passem ara a I’article 5 ,  en el qual hi ha una esmena; una 

emena de modificació, presentada pel Grup Socialista. Per 
defensar-la, tinc el gust de donar la paraula a I’IIlustre Diputat 
senyor Martí Carnicer. 

El Sr. CARNICER : Senyor President, senyores i senyors 
Diputats, es tracta d’una esmena de tipus tecnic, Veiem que 
l’article 5 diu : {(Les taxes l’exigibilitat de ies quals corres- 
pondrh a la Generalitat en virtut de futures transferencies es 
podran modificar per llei, en a l b  que afecti els elements enun- 
ciats en I’article 4.1, i per decret del Consell Executiu en la 
resta dels CRSOS. N 

De la nostra lectura d’aquest article, sembla que les Úniques 
taxes que es puguin modificar o que la Llei especifiqui de 
manera clara COM es poden modificar, són aquelles que es pro- 
duiran en virtut de futures transferencies i no totes les taxes, i 
per aixb proposem un redactat per a aquest article, que digui : 
<{La modificaci6 de qualsevol taxa exigible per la Generalitat 
s’haurh de fer per llei del Parlament, etcetera ... B Repeteix, 
més o menys, el mateix enunciat. ks a dir que, essencialment, 
consisteix a canviari<, en virtut de futures transferencies )> per 
({totes les taxes)). Creiem que aquesta 6s una esmena que mil- 
lora la Llei. 

Aleshores, senyor President, si em permet, acumularia el 
torn amb una resta d’esmenes posteriors. (Pausa.) 6s a dir, 
com ja he anunciat en la retirada de l’csmena a la totalitat, les 
converses mantingudes amb el ponent de la majoria i amb la 
Direcció General de Tributs han permes arribar a uns acords, 
uns acords que es reflectiran en una serie d’esmenes transacci- 
onals que es presentaran posteriorment en aquesta taula -que 
ja estan presentades a aquesta taula. Aquestes esmenes transac- 
cionals permetran de retirar totes les nostres esmenes, llevat 
de l’esmena número 61 i de l’esmena número 62, que debat- 

’ 

rem al seu moment, 
Aquestes esmenes transaccionals que s’han presentat, 

diguem que assoleixen I’objectiu quantitatiu que ens haviem 
fixat al moment d’iniciar la Llei, ja que condueixen, totes 
elles, a rebaixar de forma significativa els increments de les 
taxes, que havien estat previstos en el Projecte inicial. No afec- 
ten totes les taxes, at&s que nosaltres haviem presentat esme- 
nes a totes i cada una de les taxes, solkitant, no solament la 
rebaixa, sinó també soilicitant informació sobre cada un d’a- 
quests elements. La informació s’ha obtingut i, en aquells 
casos en que els increments eren excessivament elevats, s’hhan 
produit les esmenes transaccionals a la baixa. 

Aleshores, aquestes esmenes afecten essencialment les 
taxes acadkrniques, les taxes per servei d’ensenyament, les 
autoritzacions de transports, els laboratoris d’ordenació territo- 
rial, la gestió tkcnica en agricultura, els anilisis analogics i els 
generals d’indústria, amb variacions percentuals que sbn signi- 
ficatives i ,  en algun cas, capgirant també alguna de les Iogiques 
internes de les taxes. 

En repetir aquÍ la meva satisfaccib pel fet que s’hagi pogut ar- 
ribar a aquest acord, dono per defensada ¡’esmena número 2 i 
per retirades les restants, excepte la 61 i la 62. 

EI Sr. PRESIDENT Moltes gracies, senyor Diputat. Hi ha 
torn en contra? (PQw.) No. Bé, doncs, en aquest cas podem 
votar ja6aquesta esmena. 

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

Els qui hi estiguin en contra? 
Els qui s’abstenen? 
Aquesta esmena ha estat aprovada per unanimitat dels 

presents. 
Ara: hem de votar el text del Dictamen en all0 que no ha 

estat modificat per aquesta esmena. 
Els qui siguin favorables a aquest text del Dictamen, que tin- 

guin la bondat de posar-se de peu dret. 
Bé, ara han estat anunciades unes transaccionals, presenta- 

des en aquesta Mesa, a les quals el senyor Secretari farh ei favor 
de donar lectura. (Pausa.) 65% Sv, Clotus demana p r  parlar,) 

EI Sr, PRESIDENT : Digueu, digueu. 
El Sr. CLOTAS (de I’escb estant) : GrBcies, senyor President. 

htks que les esmenes transaccionals estan signades per tots els 
Grups, que s6n absolutament llargues i prolixes, potser no 
seria necessari procedir a la seva integra lectura, sinó, en tot 
cas, anunciar quins articles afecten, perquk, si no, .. 

EI Sr. PRESIDENT : Sembla que s’lian de llegir perque hi 
hagi, doncs, coneixement per part de tots els senyors Diputats. 
~Pat.4sa.S 

El Sr. SECRETARI PRIMER : Esmena de transaccib a Yar- 
ticle 7 del text del Dictamen, que comportari la retirada de Ees 
emenes número 5, de supressió, del Grup Popular, i 6, de mo- 
dificacib, del Grup Socialista. Es proposa la supressió de l’últim 
incís de l’article 7, és a dir, iz. partir de <<quan la naturalesa >>, 
fins al final, i es proposa també l’addicib d’un nou paragraf, 
que diria : <cD’acord amb el que s’ha establert a l’article 4.2, 
les exempcions en cada taxa s’han d’especificar en el subtext 
articulat; Únicament es poden establir exempcions atenint el 
principi de capacitat economica o quaisevol altre principi la sa- 
tisfacci6 del qual es tutelada constitucionalment o estatutiria- 
ment. )> (Pausa.) 



DIAM DE SESSIONS J P-Núm. 59 I 22 abril 1986 / SESSI6 PLENARIA Núm. 50 2603 

EI Sr. PRESIDENT : La transacció número 14, si té la bon- 
dat.. . (Pausa.) Totes seguides, totes seguides. 

La Sra. SECRETARIA TERCERA : Esmena de transacció 
a l’article 50 del text del Dictamen, que comportara la retirada 
de les esmenes números 41, de supressió, del Grup Socialista 
al Parlament de Catalunya, 43, 46 i 47, de modificacib, del 
Grup Parlamentari Popular, i 44, de modificació, del Grup par- 
lamentari del PSUC. Transacció que es proposa : article 50. 
((Tarifes. Les quotes de les taxes s’ajustaran a les tarifes segü- 
ents : Grup primer, tarifes per serveis d’ensenyament a 
centres de batxillerat i COU : Ll., obertura ,d’expedients, 
680; 1.2, matrícula de BUP, 4.060; 1.3, assignatures soltes, 
680; 1.4, COU, 4.060; 1.5, diligkncia en llibre escolar, 30; 1.6, 
expedició llibre de qualificació escolar, 270; 1.7, expedició tar- 
geta escolar, 80; 1.8, calefaccib, 150, 230, 310, mensual; 1.9, 
material, 80, mensual; 1-10, drets d’examen, 80. Taxes acade- 
miques de secretaria : 1.11, trasllat de matricula o d’eexpedient 
acadkmic, 530; 1.12, expedició de certificats, 350; 1.13, co- 
mpulsa de documents, 150. 

>>Grup segon : tarifes per serveis d’ensenyament a centres 
de formació professional de segon grau : 2.1, inscripcio de 
matrícula, curs complet, 1.860; 2.2, examen de revalida per al 
grau de mestria, 1.720 (a extingir) ; 2.3, expedició targeta esca- 
lar, 80; 2.4, calefaccib, 420 maxim mensual; 2.5, material, 210 
mensuals. Taxes acadkmiques de secretaria : 2.6, trasllat de 
matrícula o d’expedient acadkrnic, 530; 2.7, expedició de certi- 
ficats, 350; 2,8, compulsa de documents, 150. 

>>Grup tercer : tarifes per servei d’ensenyament a escoles 
#arts aplicades i oficis artistics : 3.1, drets academlcs i d’exa- 
rnen d’ingres3 580; 3.2, drets acadkmics d’examen, cursos ordi- 
naris, 580 per assignatura; 3.3, cursos rnonogrhfics intensius; 
3.570 mensuals; 3.4, drets de practiques, 1.060 per assignatura; 
3.5, examen de revhlida, 4.920. 

>>Grup quart : tarifes per servei d’ensenyament a escoles 
oficials d’idiomes : 4. I, drets d’examen d’iingrés, 1.060; 4,2, 
drets de prhctiques per a I’examen d’obtencib del certificat 
d’aptitud, 3.180. Taxes acadkmiques de secretaria : 4.3, certifi- 
cacions oficials i personals, 90; 4.4, drets de formació d’expedi- 
ents, 160; 4.5, expedició lliure qualificació escolar, 90; 4.4, di- 
ligencia llibre escolar, 40; 4.7, expedició targeta escolar, 40; 
4.8, renovació targeta escolar, 10; 4.9, trasllat de matricula, 
250. H 

L‘aprovació de la present esmena transaccional comporta 
també la retirada de les esmenes 174 i 175, del Grup Socialista, 

Aquesta esmena ks signada pel Grup parlamentari de Con- 
vergencia i Unib, el Grup Socialista al Parlament, el Grup par- 
lamentari del PSUC, el Grup parlarnentari #Esquerra Republi- 
cana i el Grup parlamentari Popular. 

EI SI: SECRETARI PRIMER : Esmena de transaccib a Yar- 
ticle 55 del text del Dictamen, que comportara la retirada de 
les esmenes número 48, de supressió, del Grup Socialista al 
Parlament de Catalunya, 49, de modificació, del Grup parla- 
mentari del PSUC, i 50, del Grup partamentari Popular. Trans- 
acció que es proposa ; riArticle 55. Tarifes. La quota de ia taxa 
s’ajustara a les tarifes seguents : 1, per compulsa de docu- 
ments, 100 pessetes; 2, per drets de formaei6 d’expedients per 
oposicions (doctor) , 440; per drets de formació d’expedients 
per a oposicions (llicenciat), 260; per drets de formació d’expe- 
dients per a oposicions (altres), 180; 3, per expedició de certifi- 

cacions, 230; 4, per expedició de certificacions de fulls de ser- 
veis de mestres, 110; 5 ,  per expedició de targetes d’identitat, 
100; 6,  per dr&s de formació d’expedients per a la tramitació 
de títols i diplomes acadkmics docents i professionals; 6.1 en- 
senyaments de BUP; 6.1, E., titol de Batxillerat Unificat Poliva- 
lent, 3.680; 6.1.2, pians antics, títol de batxillerat elemental, 
1.550; títol de batxillerat superior, 3.780; títol de batxillerat la- 
boral, 3.780; 6.2, ensenyaments de formacib professional; 
6.2.1, titol de tkcnic auxiliar, 1.650; 6.2.2, certificat d’escolari- 
tat de formaci6 professional de primer grau, 760; 6.2.3, titol de 
tknic especialista, 3.780; 6.2.4, plans antics, titol d’oficial in- 
dustrial, 1.550; títol de mestre industrial, 3,680; 6.3, ensenya- 
ments artístics i especialitats; 6.3,1, Escola Oficial d’ldiomes, 
diploma d’aptitud Escola d’Idiomes, 1.810; 6.3.2, conservato- 
ris de música, diploma elemental, 910; títol professional, 
i ,810; titol superior, 7.090; diploma instrumentista o cantant, 
2.140; diploma de capacitat, pla antic, 910; 6.3.3,  escoles d’arts 
aplicades i oficis artistics, títol de graduat, 910; 6.4, títols admi- 
nistratius, 6.4.1, títol de professor &EGB, 2.140; 6.4.2, tita1 de 
professor agregat de batxillerat, 1.410; títol de catedriltic de 
batxillerat, 2.649; 6.4.3, titol de mestre de taller d’escoles de 
mestratge industrial, 2,640. )> 

L‘aprovacii, de la present emena transaccional comportara 
també la retirada de les esmenes 174 i 1 75, del Grup Socialista. 

Esta signada per tots els Grups parlamentaris. 
Esmena de transaccib a I’article 82 del text del Dictamen, 

que comportarh la retirada de I’esmena nGmero 7 1, de supres- 
sió, del Grup Socialista al Parlament de Catalunya. Transacci6 
que es proposa : ((article 82, tarifes : autoritzacions anuals : 
vehicles de menys de 9 places, inclbs el conductor, i mixtos o 
camions amb una capacitat de carrega Út i l  inferior a 1 tona : 
1,130 pessetes; vehicles de 9 a 20 places, o amb una capacitat 
d’l a 3 tones de carrega Úti l  : 1.820; vehicles que excedeixen 
les 20 places o amb una capacitat superior a 3 tones : 2.270; 
autoritzacions d’un sol viatge : en Brnbit provincial : 220; en 
h b i t  extraprovincial : 450. )> 

Caprovaci6 de la present esmena transaccional comportari 
també la retirada de les esmenes 174 i 175, dei Grup Socialista; 
és signada per tots els Grups pariamentaris. 

Esmena de transaccib a I’article 86 del text del Dictarnen, 
que comportara la retirada de I’esmena número 73, de supres- 
sió, del Grup Socialista al Parlament de Catalunya. Transacció 
que es proposa : {(article 86 : I. Aigües. 1.1. Aigües per a moc- 
ters i formigons, determinacions de : pi-I, 700; clorurs, 900; 
sulfats, 1.200; rnatkria organica, 1 .OOO; sblids dissolts, 1.300; 
hidrats de carboni, 600; sulfurs, I .400; aniilisi quimica d’aigües 
per a morters i formigons, 6.800; resistivitat eikctrica (ternpe- 
ratura) , 1.600. Aigües potables, determinacions de : pIz, 700; 
residu fix, 800; grau hldromktric (total), 1 .OOO; grau hidromkt- 
ric (permanent) , 1 .OOO; clorurs, 900; sulfats, 1.200; materia 
orghnica, 1.000; sulfurs, 1.400; manganks, 1.400; amoníac, 
1,300; sblids en suspensió, 800; nitrats, 1.600; nitrits, 1.400; 
anhlisi química d’aigiies potables, comprenent : pH, residu 
fix, grau hidromhtric (total i permanent), clorurs, sulfats, ma- 
teria orginica, amoníac, nitrits, soiids en suspensib, l l .800. 

 pel que fa a les tarifes i a la resta d’incisos no esmentats es 
mant& la redacct6 de2 text dei Dictamen. )) 

L‘aprevació de la present esmena transaccional comportara 
també la retirada de les esmenes 174 i 175, del Grup Socialista. 
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ks signada per tots els Grups parlamentaris. 
Esmena de transacció a l’article 128 del text del Dictamen, 

que comportari la retirada de l’esrnena número 100, de supres- 
sió, del Grup Socialista al Parlament de Catalunya. Tramacci6 
que es proposa : {(Article 128. Tarifa 1 .  Per la inscripcib en re- 
gistres oficials : l. Per inscripcions en registres de serveis de 
plaguicides : grup fabricants i importadors, 4.500; grup vene- 
dors i aplicadors, 2.800, Tarifa 2. Per informes facultatius : si 
ho demana una eqtitat de carhcter lucratiu, 2250; si ho 
demana una entitat de carkter no lucratiu, 1,125. Tarifa 6, 
nljrnero 3, les quanties : cal$ activa, 11 5; pH, 165; conductivi- 
tat electrica, 165. Tarifa 6, número 9, les quanties : metanol, 
345; grau alcohblic, 11 5. Tarifa 6, número 1 I ,  la quantia : me- 

Pel que fa a les tarifes i la resta d’incksos no esmentats es 
manté la redacció del text del Dictamen. 

Caprovació de la present esmena transaccional comportari 
també la retirada de les esmenes 174 i 175, del Grup Socialista. 

EI Sr. SECRETARI QUART : Esmena áe transacció a l’arti- 
de 162 del text del Dictamen que comportari la retirada de 
I’esmena número 157, de sipressib, del Grup Socialista ai Par- 
lament de Catalunya. Transacció que es proposa : ((Article 
162 : analisi de vins : volhtil real, 180; alcohol, 115; alcohol 
(mares), 180; volitil aparent, 90; volitii, 55; densitat, 50; ma- 
teries reductores; 180; sulfurs totals, TO;  sulfurs lliures, 70; 
ferro, 140; sulfats, 90; examen microscbpic, 345; antifer- 
ments, 460; determinació numerica, 50; taní, 220; hcid citric, 
220; Acid malic, 180; hcid Iactic, 460; híbrids, 425; colorants ar- 
tificials, 425; glucosa, 180; composicions alcohbmetres, 220; 
calci, 765; nitrogen total, 255; pH, 165; hcid benzoic, 680; acid 
ascbrbic, 70; brom en vins, 1.355; brom en vins dolqos, 2.710; 
extracte sec calculat, 90; extracte no reductor, 570; cendres, 
220; metílic, 340; salicílic, 340; pressió, 340; degustació, 340; 
fosfor, 220; coure quantitat, 345; coure qualitat, 140; claropri- 
cim, 800; alcohols superiors, 345; bases nitrogenades, 675; 
sorbic quantitat, 675; sorbic qualitat, 340; dioxid de carbó, 270. 

>Alcohols : metanol, 345; butanol, 345; propanol, 345; 
esters, 345; furfural, 345; aldehids, 345; Bcids, 345. Terres : 
nitrogen total 140; nitrogen amoniacal, 140; rnatkria orginica, 
90; pH, 165; catq activa, 115; conductivitat, 165; nematodes, 
960. Tarifa 11. Drets de certificació de vins sense denominació 
d’oorigen : de 3.000 litres ... 

El Sr. PRESIDENT : Prego a lii Cambra que es mantingui 
en silenci. 

EI Sr, SECRETARI QUART : ... de 3.000 litres a 6.000, 85; 
de 6.001 litres a 9.000, 125; de 9.001 litres a 12.000, 165; de 
mks de 12.000 litres, 180. 

>>Tarifa 111. Drets de certificació de vins amb denominació 
d’origen : de 1.000 litres a 2.000, 75; de 2.001 a 3,000, 125; de 
3.001 a 4.000, 165; de 4.001 a 5.000, 210; de 5.001 a 6.000, 
250; de 6.001 a 7.000, 290; de 7.001 a 8.000, 330; de 8.001 a 
9.000,375; de 9.001 a 10.000,415; de 10.001 a 11 .OOO, 455; de 
11.001 a 12.000, 495; de 12.001 a 13.000, 535; de 13.001 a 
14.000, 580; de 14.001 a 15.000, 620; de 15.Q01 a 16.000,660; 
de 16.001 a 17.000,700; de més de 17.000 litres, 730. 

)>Tarifa IV. Drets de certificació i presa de mostres, envasa- 
ments de bocois i embutellaments en caixes. Drets de certifica- 
cib f presa de mostres : anilisis de vins, 360; anhlisis de bran- 
dis, 900; analisis reposició d’alcohol de vins, 635; anilisis repo- 

~ tanol, 346. )) 

. 

sició d’alcohols brandis, 590; anhlisis i certificats de mostres, 
180; analisis i certificats provisionals, 180; anhlisis i certificats 
edat brandis, 180; anilisis i certificats lliure venda, 180.2. En- 
vasats de bocois, bótes i cisternes, presa de mostres i precintats 
d’envasos : bocois fins a 10.000 litres, 100; de 10.001 a 20.000 
litres, 135; de 20,001 a 30.000 litres, 220; superior a 30.000 
litres, 315; b6tes fins a 10.000 litres, 100; superior a 10,000 
litres, 135; cisternes, vaixells cisternes, 100; embotellat en 
caixes : d’ll a 50,75; de 51 a 200, 180; de 201 a 500,275; de 
501 a 1.000, 370; de 1.001 a 2.000, 550; de més de 2.000, 
730, )) 

L’aprovació de la present esmena transaccional comporta 
també la retirada de les esmenes 174 i 175, del Grup Socialista; 
és signada, aquesta proposició, per tots els Grups parlamentaris 
de la Cambra. 

La Sra. SECRETARIA TERCERA : Esmena de transacció 
a l’article 183 del text del Dictamen, que comportara la retirada 
de l’esrnena ncmero 166, de supressib, del Grup Socialista al 
Parlament de Catalunya, Transacció que es proposa : c<Article 
183. Tarifes. Les quotes de la taxa s’ajusten a les tarifes segü- 
ents : per aparell, element o instal-lacib : metrologia i labora- 
tori : comprovacib d’aparells de mesura en subministraments 
de servei públic, 130; comptadors d’aigua fins a 19 mm calibre, 
130; comptadors de gas fins a 15m3/h, 130; comptadors 
electrics monofasics, 130; limitadors electrics-Maxímetres, 
130; comptadors d’aigua de 20 a 99 mm, 245; comptadors de 
gas de 16m3/h a 65rn3/h, 245; comptadors nominals, 245; co- 
mptadors electrics trifhsics, 245; comptadors especials : 
d’aigua de mks de 99 mrn de caIibre, 990; comptadors de gas 
de més de 65m3/h volumktric i de turbina, 990; comptadors 
elkctrics de doble o triple tarifa, o amb transformadors de 
mesura (tensió o voltatge), 990; comprovació d’un sistema de 
comptadors Iimitadors, etcktera, per a homologar-los o 
modificar-los, 990; comprovació d’aparells de mesura en sub- 
ministrament de servei públic feta al domicili de l’administrat, 
2,925; laboratoris : aprovació, revisió, comprovacib d’aparells 
de mesura patrons i expedició dels certificats corresponents, 
5.400; per cada aparell patc6,450. 

>>Pesos i mesures. Mesures lineals, ponderals o de cabuda : 
comprovació a fabrica, 30; comprovació a domicili, 70. 

>>Mecanismes per a pesar; termometres, 6; balances auto- 
matiques, serniautomatiques o manuals i bascules i romanes 
de menys de 200 kg i aparells de mesures tecniques, manbmet- 
res, etcktera : comprovacib a fabrica, 165; comprovació a do- 
micili, 400; bascules de 200 a 3.000 kg; sortidors i comptadors 
de liquids : comprovació a fabrica, 8 1 O; comprovació a domici- 
li ,  1.530; calibratge de cisternes i bascules pont, 7.200. 

))Metalls preciosos : objectes d’or i platí per cada decagram 
o fraccib i de composicili, homoghia, 90; objectes de plata per 
cada decagram o fracció i de composició hornogenia, 30; 
barres, lingots de metalls preciosos, 1.620. Quan les peces, les 
barres o els lingots contenen mes d’un metali noble o es co- 
mponen de diferents parts soldades que cal contrastar, s’apli- 
quen les tarifes anteriors a cada metall noble o a cada p e p  
contrastada. 

>>Amilisis químiques o de contaminació : assaigs quantita- 
tius, per cada producte químic quantificat, 4.050, H 

Pel que fa a les tarifes i a la resta d’incisos no esmentats es 
manté la redacció del text dei Dictamen. 
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L’aprovació de la present esrnena transaccional comporta 
també la retirada de les esmenes I74 i 175, del Grup Socialista; 
esta signada per tots els Grups parlamentaris. 

El Sr. SECRETARI PRIMER : Així mateix, el Grup parla- 
mentari del Partit Socialista Unificat de Catalunya ens ha fet ar- 
ribar un escrit, en el qual anuncia la retirada de les esmenes 13, 
25,28,36,41,53 i 56 al text del Dictamen. 

Ei Sr, PRESIDENT : E, com que hi ha una esmena a de- 
fensar, a I’article l l l, si no hi ha cap inconvenient, ara votarf- 
em en bloc les esmenes transaccionals fins a aquest punt; des- 
prbs, el text de1 Dictamen, en allb que no hagi estat alterat, 
també fins a aquest punt; aleshores, fariem la defensa d’a- 
questa esmena que hi ha pendent i prosseguiríem pel mateix 
procediment. 

Per tant, anem a sotmetre ara a aprovació les esmenes trans- 
accionals que han estat llegides, en allb que afecten els articles 
fins al 1 1 O, inclbs. 

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

Els qui hi estan en contra? 
Eis qui s’abstenen? 
Aquest bloc d’esmenes transaccionals ha estat aprovat per 

unanimitat dels presents. 
Ara anem a sotmetre el text del Dictamen, en all0 que no ha 

estat alterat per aquestes esmenes, tamb6 Fins a aquest mateix 
punt. 

Els qui hi siguin favorables, que tinguin la bonda’t de posar- 
se de peu dret. (pausa.) 

(L y+ SK Torres s ’akeca per parla E )  

El Sr. PRESIDENT : Perdó, no se sent. (Pausa.) 
El Sr. TORRES : Bé, la nostra esmena número 63, que esta 

compresa segurament en la numeració que s’ha llegit, no ha 
estat retirada fins al moment present, i que correspon a l’article 
72. (Pausa.) 

Aleshores, jo anuncio al Parlament que el nostre Grup retira 
aquesta esmena. 

EI Sr. PRESIDENT : La retira, també. Perdb, senyor 
Diputat. 

Bk, ara la votació del text del Dictamen, també fins a aquest 
mateix punt. 

Ets qui hi siguin favorables, que tinguin la bondat de posar- 
se de peu dret, 

Els qui hi estan en contra? 
Els qui s’abstenen? 
El text del Dictamen, en allb que no ha estat alterat per les 

transaccionals, fins a aquest punt de I’article 110, inclos, ha 
estat aprovat per unanimitat dels presents. 

Ara hi ha a l’article 11 1 una esmena del Grup Popular, 
esmena 34.90. Per a defensar-la tinc el gust de donar la paraula 
a l’íllustre Diputat senyor Fernández. 

El Sr. FERNÁNDEZ I DfAZ : Gracies, senyor President, i 
aprofito aquesta ocasió per anunciar que nosaltres retirem les 
esmenes número 7,9,11,26,42,45,48 -corresponent al vot 
particular mimero 1 - i 50. 

Aquesta esmena d’addicib que nosaltres hem presentat 6s 
una esmena d’addició, i es tracta, en definitiva, d’afegir al text 
del Projecte una limitaci6 respecte a la tarifa del 3% que s’esta- 
bleix en el text presentat avui a debat. Regula ei cas, en defini- 
tiva, del cas que les comissions provincials d’urbanisme ator- 

guin llickncies urbanístiques quan l’administració municipal, 
per les raons qye sigui, no les ha resolt. 

L’aplicacib dei precepte, en definitiva, pressuposa que un 
ciutadh, un particular, un administrat demani d’una acimi- 
nistraci6 municipal una llicbncia urbanística i que, per inope- 
rincia de I’adrninistraciÓ municipal, hagin de ser les comissions 
provincials d’urbanisme les que atorguin aquesta llicencia, 

És obvi que, en aquest cas, l’administrat, el particular, ha de 
satisfer una taxa, perb també és obvi que no t@ per quk pagar la 
inoperancia de I’administració municipal. És per aixo que nos- 
altres, en la nostra esmena d’addicib, establim que aquest 3O/o 
que s’estabkix en el text del Dictamen, en lot cas, sigui inferi- 
or quan l’administració municipal corresponent tingui esta- 
blerta una tarifa inferior a aquest 3%0. 

En el debat en Comissió, es va respondre, per part del Grup 
de Convergkncia i Unib, que s’havia aplicat el cas de la Corpo- 
rac% Metropolitana de Barcelona, que té la taxa establerta en 
aquest 39’0. I aixo és cert i, efectivament, és correcte, si tenim 
en compte que la Corporacib Metropolitana de Barcelona actua 
en segona insthncia respecte als vint-i-set municipis que inte- 
gren la Corporació, pero és que cap d’aquests municipis té una 
taxa inferior ai 3%; per& tanmateix, generalitzar aquesta si- 
tuació a tots els ajuntaments de Catalunya, evidentment, crea- 
ria situacions clarament injustes des de la perspectiva que he 
esmentat. Per exemple, ‘tenim el cas d’ajuntaments de la pro- 
vin& de Girona, com el d’Alp, que tk una tarifa fixada en 
0,809’0, és a dir inferior al 3%, el; de Palamós 1’l0/n, Lloret de 
Mar’1’1,50, Ripoll 1’1 ,50, a Lleida tenim Balaguer que te el %o, 
Mollerussa 1’1 ,%o, a Barcelona tenim també, per exemple, el 
cas de Matarb amb el 2,5*/0, a Tarragona, Altafulla 1’1,5°/?b ks 
evident, per tant que -hi insisteixo- hi ha ajuntaments arreu 
de Catalunya que tenen taxes inferiors al 3?44 i que, d’acord 
amb la nostra esmena, aquesta generalització, que ha pres ex- 
emple del cas de la Corporació Metropolitana, crearia situaci- 
ons injustes per als particulars. 

Tenint en compte el clima de consens a que s’ha arribat avui 
en el debat en el Ple, jo confio que el Grup majoritari que dbna 
suport al Govern votar& afirmativament aquesta esmena d’ad- 
dició del Grup Popular. 

Gracies. 
EI SI: PRESIDENT : Hi ha torn en contra? (Pausa.) No hi 

ha torn en contra. Aleshores podem passar ja a la votació d’a- 
questa esmena. Els qui siguin favorables a aquesta esmena del 
Grup Popular, que tinguin la bondat de posar-se de peu dret. 

Els qui hi estan en contra? 
Els qui s’abstenen? 
Aquesta esmena ha estat aprovada per unanimitat dels 

presents. 
Ara anem a la Yotació del text del Dictarnen sobre aquest 

mateix article. Els qui siguin favorables a aquest text del Dicta- 
men en aquest article, que es posin de peu dret. 
’ Els qui hi estan en contra? 

Els qui s’abstenen? 
El text del Dictamen per a aquest article 11 1 ha estat aprovat 

per unanimitat dels presents. 
Ara anem a fer tambk el mateix tractament amb un altre 

grup d’esmenes transaccionals, o sigui les que a partir d’aquest 
punt a que hem arri bat fins a I’esmena,, . , excloent la Disposicib 
degoratoria, o sigui, comprenent les esmenes de les Disposici- 
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ons addicionals segona, tercera i quarta. 

aquest punt, que tinguin la bondat de posar-se de peu dret. 
Els qui siguin favorables a aquest bloc d’esrnenes fins a 

Els qui hi estan en contra? 
Els qui s’abstenen? 
Aquest bloc d’esmenes transaccionals, fins a les Disposici- 

ons addicionals segona, tercera i quarta incloses, ha estat apro- 
vat per unanimitat dels presents. 

Anem ara a votar el text del Dictamen en ailo que no ha 
estat alterat per ,aque& bloc d’esrnenes. 

Els qui siguin favorables a aquest text del Dictamen, que tin- 
guin la bondat de posar-se de peu dret. 

Els qui hi estiguin en contra? 
Els qui s’abstenen? 
EI text del Dictamen corresponent a aquest bloc d’esrnenes 

transaccionals, ha estat aprovat per unanimitat dels presents. 
Ara tenim I’eesmena 61 del Grup Socialista, relativa a la Dis- 

posició derogatbria. Per defensar-la tinc el gust de donar la pa- 
raula a 1’ll.lustre Diputat senyor Martí Carnicer. 

EI Sr. CARNICER : A la Disposició derogatbria, en i’apartat 
a), queda derogada la Llei de Taxes i Exempcions ParaFtscals 
de1 25 de desembre de 1958. Ens sembla que, tractant-se d’unst 
Llei d’ambit estatal, no és del tot correcta la solució que es 
dóna a aquest aspecte jurídic de la Llei de Taxes de 1958. I és 
per aixo que proposem dues esmenes, la 61 i la 62; en principi, 
amb la 61 el que fem és suprimir aquesta referencia a I’apartat 
a), i en la 62, incloure un nou apartat on digui : <<La Llei de 
Taxes i Exempcions Parafiscals del 25 de desembre de 1958 no 
seri d’aplicacib en l’imbit territorial de Catalunya H Ens 
sembla tkcnicament i juridicament una solució millor. 

EI Sr. PRESIDENT : Per a un torn en contra? (Pausa.) No 
hi ha torn en contra. 

Bé, anem, doncs, ... si no ho he entks malament, el senyor 
Diputat ha proposat de tractar conjuntament les dues esmenes. 

Bé, aleshores, doncs, els qui siguin favorables al text &aa- 
quest conjunt de les dues esmenes, 61 i 62, que tinguin la 
bondat de posar-se de peu dret. 

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

El text de les esmenes 61 i 62 ha estat aprovat per unanimitat 
dels presents. 

Ara anem a sotmetre a aprovació, o a votacib, el text del Dic- 
tamen, tambi! per a aquests mateixos dos articles, en el lloc on 
no ha estat alterat per aquestes dues esmenes. 

Els qui siguin favorables a aquest text del Dictamen, que tin- 
guin la bondat de posar-se de peu dret. 

Els qui hi estiguin en contra? 
Els qui s’abstenen? 
El text del Dictamen per a aquesta Disposició derogatoria, 

en all0 que no ha estat esmenat per les esmenes abans aprova- 
des, ha estat aprovat per unanimitat dels presents. 

Ara cal emprendre la votació sobre l’Exposici6 de motius 
del Projecte de Llei i sobre el titol. (Pausa.) 

Aleshores, doncs, sotmetrem a votaci6 1’Exposició de 
motius i el títol. Els qui siguin favorables a aquesta Exposició 
de motius i al titol, que tinguin la bondat de posar-se de peu 
dret. 

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

L‘ExposiciÓ de motius i el títol de la Llei han estat aprovats 
per unanimitat dels presents. 

Ara som, doncs, en el moment que, si els Grups parlamenta- 
ris-.. (Pausa.) L‘Ihstre Diputat senyor Marti Carnicer té la pa- 
raula per a l’explicacib de vot. 

El Sr. CARNICER : Grhcies, senyor President. Senyores i 
senyors Diputats, inicialment, crec que és evident que hem de 
manifestar també la nostra satisfaccib pel fet de I’acord que 
s’ha pogut obtenir en I’aprovació d’aquesta Llei. Ha estat evi- 
dent -en Ia votació i en el trirnit aquest- que aquesta no ha 
estat una tasca ficil, Jo no sé si el període de temps de lectura 
dels senyors Secretaris, en algun moment s’havia sobrepassat 
pel que a esmenes transaccionals es refereix, en qualsevol cas, 
serveixi aixo solament d’índex del treball que ha estat necessari 
realitzar per poder arribar a aquest acord. 

Les esmenes que en el trhmit de discussió d’aquesta Llei 
s’han incorporat en permeten, en alguns aspectes tecnics, una 
millora, pero jo diria que no és ei gruix fonamental del que s’ha 
incorporat en aquesta discussió de la Llei, ja que I’important ha 
estat modular -com he dit en la meva intervenció inicial- 
I’increment fiscal que I’aprovació inicial -de tal com estava 
prevista- hauria suposat si no hi hagués hagut aquestes esme- 
nes transaccionals que han permes situar el nivell d’increment, 
el nivell de pressi6 fiscal, a un nive11 que hom pot considerar 
lbgic i equiparable. 

Amb ‘tot - i  deixant, diguem, com a aspecte més important 
el que acabo d’assenyalar i Ea satisfaccib de l’aprovació de la 
Llei-, no podem tampoc estar-nos, en cap moment, d’asseny- 
aiar dues preocupacions : una -que ja l’he assenyalada en el 
moment de I’esmena a la totalitat, perb que, per la seva impor- 
thncia crec que val la pena tornar-la a dir : i 6s que aquesta 
tasca realitzada serh poc efectiva si ara, per part de la Conseile- 
ria i dels organismes competents, no es procedeix a un treball 
complementari d’informació als ciutadans de les taxes que 
acabem d’aprovar. Cal que tothom, a Catalunya, sapiga que 
aquestes són les Úniques taxes que els funcionaris de 1’Admi- 
nistració de la Generalitat poden cobrar pels serveis que han de 
prestar. I cal que es faci aixo amb tota la rapidesa i amb tota la 
immediatesa que sigui possible, ja que hi ha aquí -tots ho 
sabem-, en aquest mbn, una certa opacitat, una certa poca 
transparencia que cal, d’alguna manera, arranjar; i aquesta k s  
una virtut important d’aquesta Lki. 

I tambk desitjaríem que, a partir d’aquesta Llei, es clarifiqués 
suficientment el tema de les taxes, i desapareguis quelcom 
que al nostre Grup li ha preocupat també en alguns moments i 
que ha posat de manifest en aquesta Cambra. Em refereixo a 
les disparitats que apareixen entre les xifres pressupostades i 
les xifres realitzades, pel que es refereix a la recaptació de 
taxes. Hom pot veure com, llevat de l’any 83 que sí que es va 
complir la previsi6 de les taxes, I’any 1984 es preveuen 5.800 
milions de taxes, se’n recapten 2,300; l’any 1985 se’n preveuen 
6.600 -no sabem la xifra exacta, perb ben segur que estara al 
voltant dels 2.500; I’any 86, al Projecte de Llei que esta en dis- 
cussi6 en aquest Parlament, s e h  preveuen 4.700, que també 
sembla una xifra relativament elevada. 

Esperem i desitgem que -ja sigui per la tasca portada en 
aquesta Llei, ja sigui per la indexació que ens ha prornks el 
senyor Conseller- aquests defectes també es corregeixin i 
puguem veure una adequació pressuposthria més elevada 
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entre el que hom preveu i el que 4s la realitat. 
Moltes gracies. 
El Sr. PRESIDENT : Una altra explicació de vot? Qui mes 

vol explicar el vot? L’IMustre Diputat senyor Torres te la 
parauta. 

El Sr. TORRES : Honorable President, senyores i senyors 
Diputats, ja coneixiem la capacitat negociadora de 1’IElustre 
Diputat Jaume Camps --bones proves ho denoten altres Pro- 
jectes de Llei que han vingut a aquest Ple-; pero aquesta 
vegada cal reconeixec que la seva capacitat no solament s’ha 
confirmat, sinó que és segur que ha passat. 

Aconseguir la retirada -o la transaccib- d’un volum de 
178 esmenes creiem que és una gesta parlamentaria que val 1st 

pena que sigui subratliada i que sigui motiu de satisfaccib per a 
tots plegats. 

Celebrem, doncs, I’aprovació d’aquesta Llei que obeeix, al 
nostre judici, i que té unes motivacions importants : obeeix a 
la necessitat d’una regulacio concreta de cadascuna de les taxes 
procedents de les tramferencies de serveis estatals; obeeix a la 
necessitat de procedir -previs estudis efectuats pels diversos 
Departaments- a la sistematització legislativa dels nostres tri- 
buts, en un sol text articulat; obeeix a la necessitat de suprimir 
certes taxes, per manca de justificació en l’actualitat, o pel seu 
eschs rendiment; obeeix a la necessitat d’adequar les tarifes ex- 
istents al cost actual dels serveis que es presten en contraparti- 
da. I obeeix, en fi, a la necessitat de crear noves taxes, esdevin- 
gudes justificades per la importincia dels serveis prestats o pel 
seu cost. Es tracta, doncs, en resum, d’un esforq de recopilació, 
sistematització i actualització d’aquesta branca important de 
les nostres finances, 

Amb la integració en un so2 text de I’articulat que estableix 
les normes estructurals i de funcionament, i, a la vegada, el 
detall dels conceptes i de les respectives tarifes, s’haura assolit 
una simplificació notable d’aquesta font d’ingressos, sempre 
digna d’atenció, pero més encara avui, quan el futur de les fi- 
nances autonbmiques esta ple d’interrogants. 

hs possible que I’experiencia ens demostri que alguna de les 
nombrosissimes taxes que figuren en la nova llei hagin estat 
excessivament o insuficientment valorades, perb, a priori ens 
ha semblat, amb races exkpcions, que convenia fer confianqa 
als estudis previs que han realitzat els tecnics dels diversos 
Departament s. 

La major part de les nostres esmenes han quedat acceptades 
o transaccionades en els trfimits par1,arneniaris anteriors. Ens 
en quedava una de sola, que hem preferit retirar, en el trhmit 
del ple, per tal de coadjuvar a l’excelknt esperit que ha predo- 
minat en I’elaboracib d’aquest text legislatiu. ks per totes 
aquestes raons, senyores i senyors Diputats, que el nostre 
Grup ha donat una resposta favorable al Projecte tot i esperant 
que aquestes fonts recaptatbries comportin una millora dels 
serveis que cal prestar als ciutadans i a Ies col-lectivitats i que, 
al mateix temps, contribueixin a la consolidaci6 del nostre sis- 
tema financer. 

Moltes gracies, senyor President; moltes gracies, senyores i 
senyors Diputats. 

El Sr. PRESIDENT : LWlustre senyor Maties Vives té la 
paraula per fer ara l’explicació de vot del seu Grup. 

El Sr. WVES : Grkies, senyor President; senyores i senyors 
Diputats. Bk, aquí s’ha dit que estem davant una llei fonamen- 

talment tkcnica i no per aixb exempta de determinats contin- 
guts que afecten materies socials i d’una llei fonamentalment 
també globali’tzadora i més entenedora que la legislació que 
teníem fins ara en relaci6 amb el terna de les taxes. 6s evident 
-i aqui s’ha destacat-, que la tasca d’atansament que s’ha 
produ’it entre els Grups és importat; d’aquí jo també voldria 
sumar-me a les paraules del Diputat senyor Víctor Torres, la 
importancia del ponent, en cada cas, i sobretot la irnportincia 
del ponent del Grup que té la majoria absoluta de la Cambra 
per tal de fer possible aquesta tasca d’atansament i dir simple- 
ment que el nostre Grup parlamentari tenia algunes esmenes 
reservades per al Ple que ha retirat, que feien referencia a dos 
capítols concrets : el primer és que nosaltres entenem que 
alguna de les taxes que hem aprovat podrien --i ho cokloco en 
condicional- podrien ser incompatibles amb determinada le- 
gislacib comunithria, en relaci6 amb aquest tema. A partir 
d’aquf manteniem aquestes esmenes. Hem entes, perb -i aixi 
se’ns .va explicar i vam comprendre I’argumentació- que 
havent-se aprovat recentment una llei d’adequació a la norma- 
tiva comunithria del conjunt de la normativa de la Generalitat, 
aquests capítols seran revisats, seran estudiats de bell nou, per 
veure la seva possible adequacib o no i, si en fos el cas, esmenat 
per via purament tecnica des del Conseli Executiu en funcio de 
la facultat que l i  va concedir el Parlament per i’aprovació d’n- 
quella llei i, conseqüentment, retirades del text en el cas que, 
efectivament, coklisionin amb determinades normatives 
comunitaries. 

Un segon bloc d’eesmenes és et que feia referkncia a concedir 
o atorgar majors facilitats a les societats cooperatives i a les soci- 
etats anonimes laborals pel que fa referencia a la presta& de 
determinats serveis en el sentit de rebaixar-los el cost de la 
prestació d’aquest mateix servei. Entenem, no obstant aixo -i 
aixi volem manifestarho- que és possible aconseguir la ma- 
teixa finalitat, i segurament amb un caTBcter molt més progres- 
sista per via de la Llei de Pressupostos de la Generalitat per B 
Tany 1986 en el sentit d’incrementar les dotacions pressuposta- 
ries per cooperatives i per societats anonimes laborals en 
aquesta mateixa Llei de Pressupostos. Per tant, el que anunci- 
em 6s que I’estalvi anunciat que nosaltres havíem previst com 
a funció, com a conseqüencia de la reducció que preteníem del 
50% en les taxes per les societats cooperatives i societats anoni- 
mes laborals, sera recollit també amb identic esperit com ha re- 
collit ia retirada de la nostra esmena en e1 debat de la llei pres- 
supostiria, en el sentit d’incrementar les dotacions que en 
aquest moment estan en uns nivells, jo diria, absolutament in- 
acceptables i ridiculs a la Llei de Pressupostos per a aquestes so- 
cietats cooperatives i per a aquestes societats anbnimes 
laborals. 

És amb aquesta doble confianqa, la de l’adequació de la nor- 
mativa cornunitirja per la via de la llei aprovada pel Parlament 
i la urgencia de la comprensió d’aquest problema, d’aquests 
sectors de I’economia anomenada social per via de llei de Pres- 
supostos i aconseguir, alli sí, un autentic tracte de favor i, per 
tant, una opció de Govern a favor d’aquest tipus d’entitats, d’a- 
quest tipus de societats, que nosaltres hem retirat les nostres 
esmenes felici tant-nos, repeteixo, un cop mes, de I’important 
atansament aconseguit amb aquesta Llei i amb el paquet d’es- 
menes --prop de 180- que hi havia en una primera instincia. 

MoP tes gracies, senyor President. 
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El Sr, PRESIDENT : Alguna altra intervenció per a exposi- 
cih .. ? (Pausa.) VJHustre Diputat senyor Fernández, té la 
paraula. 

El Sr. FERNÁNDEZ : Senyor President, senyores i senyors 
Diputats, la Llei que acabem d’aprovar efectivament ve a sub- 
stituir i millorar notablement la Llei 25/84, complint, en con- 
seqüencia, amb el compromís polític que aleshores es va asso- 
lir. Efectivament aquesta Llei substitueix la Llei 27/84 i la mil- 
lora notablement, La millora notablement, sobretot, per la via 
d’aconseguir una major daredat i una millor transparkncia en 
el mbn aquest tan complex de Fa parafiscalitat, tal com ha dit el 
Conseller d’konomia i Finances durant la presentació del co- 
rresponent projecte. Hem de dir que, efectivament, es tracta 
d’una llei de caire bbicament tecnic i que tots els Grups parla- 
mentaris van presentar nombroses esmenes, tant des del punt 
de vista tkcnic com pel que fa a la regulació estricta de les 
iac fes. 

Nosaltres, avui hem presentat, hem mantingut viva només 
per al debat en el Ple una esmena que ha estat aprovada, per la 
qual cosa ens felicitem i agriiim el vot afirmatiu a tots eis Grups 
parlamentaris, hem transaccionat .avui cinc esmenes i n’hern 
retirades vuit que havíem mantingut també fins aquest 
moment processal del debat parlamentari, 

La rapidesa amb la qual s’ba desenvolupat aquesta sessió en 
unit llei tan complexa, tant des del punt de vista de l’extensi6 
de I’articulat com pel que fa referkncia a la regulació estricta de 
l’objecte material i competencial d’aaquesta Llei, demostra 
que, efectivament, s’ha arribat a un nivell de consens molt 
elevat; aixb ho hem d’agrair al Conseller d’Economia i Finan- 
ces, al portaveu del Grup que dúna suport al Govern i a la resta 
de Grups parlamentaris. Jo crec que aixb és un exemple 
-sobretot en lleis d’aquest tipus- del que ha de ser un debat 
parlamentari, i crec que el Parlament de Catalunya, en aquest 
cas, s’ha de felicitar perquk, efectivament, el text que hem 
aprovat millora notablement el text que havia arribat a aquesta 
Cambra, i aixo demostra que, efectivament, el debat parlamen- 
tari en aquest cas ha estat un debat positiu en la mesura que, al 
final, ha donat it la Generalitat de Catalunya una eina que, sens 
dubte, l i  serh molt Út i I  per aclarir aquest món sempre enfarfe- 
gós de la parafiscalitat. 

Res més, senyores i senyors Diputats, moltes gracies. 
El Sr, PRESIDENT : L‘IHustre Diputat senyor Jaume 

Camps té la paraula per a l’expiicació de vot. 
El Sr. CAMPS I ROVIRA : Moltes gshcies, senyor Presi- 

dent. Senyores i senyors Diputats, només unes breus paraules 
per felicitar-nos tots plegats per I’aprovacib d’aquesta Llei, 
Una llei de més de 1 80 articles i 178 esmenes que surt per una- 
nimitat vol dir que és una tlei que ha estat treballada, és una 
bona llei, permetri la unificació de les taxes, tal comja es va in- 
iciar amb la Llei 27/84, s’ha salvat escrupolosament la garantia 
de reserva de llei que, en tot 1’8mbit fiscal és absolutament fo- 
namental, es garanteixen perfectament ets drets dels admi- 
nistrats i s’acosta a un principi ja marcat en la llei, es a dir, la vo- 
luntat que les taxes serveixin per cobrir el cost total del servei. 
Aixb és absolutament millorable, pero era molt mks important 
i ha estat destacat per tots els ponents, el consens abans que fer 
una llei de tipus fiseal amb uns enfrontaments. 

Ens sembla que el Parlament, en aquest cas, ha fet una bona 
feina. Jo he d’agrair les paraules de diferents ponents, pero he 

de dir-10s molt clarament que el consens bs, evidentment, 
obra de tots, i nomes amb la gran col.laboraci6 de tots els co- 
mpanys de ponbncia ha pogut, el ponent de la majoria, poder 
arribar junts amunt, colze a colze amb ells a aquest consens. I 
és molt evident que no és pas mkrit en aquest cas del ponent de 
la majoria, sinó que és també molt especialment mkrit de la 
mateixa Conselleria d’konomia i Finances, del mateix Con- 
seller i del Director General de Tributs, que ho han aportat. Al 
cap i a la fi, el ponent de la majoria no és moltes vegades res 
més que la corretja de transmissió o el portaveu de la voluntat 
politica d’un Govern. 

Moltes gracies, senyor President; moltes gracies, senyores i 
senyors Diputats. 

EI Sr. PRESIDENT : Bé, hem acabat aquest punt de l’ordre 
del dia i ,  abans de passar ai següent, aquesta Presidkncia 
voldria expressar la seva gran satisfacció per la magnífica forma 
amb que la Cambra s’ha comportat i l’esperit de coHaboraciÓ 
que hi ha hagut per part de tots els Grups. 

Moltes gracies. 

Proposta de constitució d’una Comissi6 
d’hvestigacih sobre 1’Actual Situació Penitenciaria 

Passem ara al punt següent, que 6s debat i votació de la pro- 
posta de constitució d’una Comissió d’investigacib sobre l’ac- 
tual situacid, peni tencihria a Catalunya, presentada per més 
d’una cinquena part dels membres de la Cambra del Grup Soci- 
alista al Parlament de Catalunya. 

Per a la defensa d’aquesta proposta ofereixo un torn a favor a 
un dels signants de I’esmentada proposta. Per a aixo, doncs, 
tinc el gust de donar la paraula asl’I1.lustre Diputat senyor 
Oliart. 

El Sr. OLIART : Grhcies, senyor President. Senyores i seny- 
ors Diputats, durant el darrer trimestre de l’any 1984 alguns 
Diputats adscrits a la Comissió de Justicia, Dret i Seguretat 
Ciutadana van visitar les presons de Catalunya. Feia pocs 
mesos que els serveis penitenciaris havien estat traspassats a la 
Generalitat i era la primera ocasió de que es disposava per a 
coneixer la realitat penitencihriria. No hi ha dubte que el que 
varn veure superava tot I’irnaginable. Tots vam estar d’acord 
que les condicions de vida que havien de suportar els interns 
eren, simplement, infrahumanes, i que calia posar els mitjans 
necessaris per tal de canviar, al més aviat possible, un estat de 
coses que degrada la condició humana. 

EI Grup Socialista va emetre un informe descriptiu de la rea- 
litat vista, informe que no va ser ben rebut per part de la Can- 
selleria, cosa que el Diputat que els parla no ha arribat a en- 
tendre mai, sobretot perquk l’informe es limitava a ser una 
acta notarial d’una situació que s’heretava. Les responsabili- 
tats, en qualsevol dels casos, eren historiques. Sorprh  encara 
mes aquesta hostilitat envers l’informe socialista, quan als 
pocs dies de ser publicat en ei Butlletí del Parlament, el Grup de 
Convergkncia i Unió en presenta una altre que, en l’essencial, 
coincidia plenament amb el nostre. 

L‘única conseqiiencia que es pot extreure, d’aquesta estra- 
nya actitud, es que al Consell Executiu el molesta enormement 
que es doni publicitat a la situacib penitenciiria. Actitud 
aquesta que considerem profundament errbnia i totalment 
contrhria als interessos de la mateixa reforma penitenciaria, 
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perque entenem que, en la mesura que eE conjunt de ia societat 
tingui un millor coneixement del drama de les presons, en la 
mesura que la sensibilitat ciutadana creixi entorn del proble- 
ma, es faran més enkrgiques i es faran més decidides les aC- 

tuacions institucionals a favor d’aquest món marginat, I és pre- 
cisament, senyores i senyors Diputats, en aquest sentit que el 
Parlament pot jugar, ha de jugar, un paper decisiu. Cal que.la 
nostra institucio parlamentiuria abordi amb profunditat i amb 
rigor la qiiestib penitencihria i ,  d’aquesta manera, ajudarem a 
crear la necesshria conscikncia ciutadana envers la inexcusable 
obligació de tirar endavant la reforma pendent i, a la vegada, 
donarem al Consell Executiu l’impuls del qual també sembla 
tan necessitat. 

Aquesta &s la doble motivació de la nostra proposta de crea- 
ció d’una Comissi6 parlamenthria d’investigacib sobre l’actual 
situacib penitencihrin a Catalunya, i hem triat aquesta via regia- 
mentaria per algunes raons de pes que tractare de resumir. Han 
passat ja mes de dos anys de l’assumpcib dels serveis de pre- 
sons, temps suficient per poder fer un primer balanq de la 
gestió de la Conselleria de Justícia, i hem de dir que, malaura- 
dament, les informacions que anem rebent de funcionaris i 
educadors, de reclusos i dels seus familiars, d’advocats penalis- 
tes i de diverses institucions relacionades amb la problemitica 
indiquen clarament que no s’ha avanqat i que, fins i tot, s’han 
donat passes enrere, encara que nomes sigui perque la població 
reclusa ha augmentat, i les places disponibles son les mateixes. 
Si, a més a més, tenim en compte Que les informacions que 
han estat donades per I’Honorable Conseller de Justicia a pre- 
guntes i interpeilacions parlamentaries es poden qualificar en 
la majoria dels casos de poc clarificadores i ,  fins i tot, de contra- 
dictbries, es veu, en conseqiiencia, la necessitat d’aconseguir . 
una informació dkecta de la situacib dels centres que SOIS es 
pot aconseguir amb la visita personal. 

Un altre avantatge de la Comissió d’investigacib és que 
haurii d’eíaborar un informe i ,  en el decurs d’aquesta elabora- 
ció, es produiran debats a comissi6 i a plenari que permetran 
aprofundir convenientment en els aspectes més controvertits, 
pero sempre sobre la base del coneixement directe de la reali- 
tat, la qual cosa facilitara la coincidencia de les analisis i la recer- 
ca de solucions consensuades. 

Fins aquí, senyores i senyors Diputats, les motivacions i 
raons essencials de la nostra proposta i l’expiicació que 
haguem preferit la via reglamenthria de la Comissi6 d’inves- 
tigació com la més idbnia per assolir els prophsits esmentats, 
d’ma informacid, contrastada per la realitat, d’un debat rigorós 
i profund i d’arribar a trobar solucions conjuntes. Quant a les 
tasques concretes que hauri d’exercir la Comissió en els dos 
primers punts, suggerim la de visitar i inspeccionar els establi- 
ment penitenciaris dependents de la Generalitat, i la de re- 
querir de les autoritats penitenciaries la informació que es con- 
sideri oportuna per tal de coneixer la gestió duta a terme pel 
Departament de Justícia en el decurs dels dos anys llargs que fa 
que tk les corresponents competencies. 

En ets altres dos punts, indiquem que la Comissió establirii 
les causes que han impedit Sa ubicaci6 de nous centres amb la 
urgencia i la diligkncia que eren necesshries, i coneixera ies 
ofertes d’ernpiapnents que satisfacin el pla indicatiu formulat 
per la Generalitat o d’altres plans o programes que el Consell 
Executiu hagi definit darrerament. 

I en aquest aspecte dels empiacaments, de les noves con- 
struccions i del pla indicatiu, és necessari que ens hi aturem 
una estona, amb el permís de les senyores i els senyors Dipu- 
tats, perque en aquests temes la responsabilitat del Consell Ex- 
ecutiu és molt gran, i molts són també els interrogants que 
encara estan Sense resposta. 

Per exemple, com és que el mateix President de Pa Generali- 
tat va assumir en el Parlament, el setembre dei 1980, la respon- 
sabilitat de decidir on anirien les noves presons, i avui, després 
de sis anys, encara no se n’ha cornencat cap? Per quines raons 
durant tot aquest temps i malgrat les competencies en l’ordena- 
cib del territori i malgrat les contínues demandes del Ministeri 
de Justicia no es va ser capaG d’aconseguir finques on es 
pogués construir immediament i sense problemes? Per que 
I’única finca que va ser ofertada per la Conselleria i adquirida 
pel patrimoni nacional de l’Estat, la finca de Can Ribes, a la 
Roca del Vall&s, no ha estat utilitzada pel Consell Executiu, 
quan I’AdrninistraciÓ central ha traspassat la construcció de la 
presó de la Roca? Com ks que en el famós pla indicatiu presen- 
tat en aquest Parlament no es pugui detectar avui, al cap de 
tres anys, ni un sol compliment, que Ja és dir? 

Crec que només existeix una resposta per contestar a tants i 
tants interrogants, i aquesta no és altra que la tan demostrada 
manca de voluntat política del Consell Executiu en materia 
penitenciaria. 

Perb, senyores i senyors Diputats, més val que deixem les 
conclusions per& siguin establertes per la matei xa Comissió, 
en el supbsit, naturalment, que la constitució d’aquesta Comis- 
sió sigui aprovada avui en aquest Ple. 

I respecte a aquest tema, cal dir que hem llegit algunes notí- 
cies en el sentit que el Grup majoritari de la Cambra s’hi pensa 
oposar. Nosaltres aixo ho lamentem. Ja no ho vull creure, per- 
sonalment, perque estimo que si aquest supbsit es confirma, 
seria un gravíssim error, i seria un error, en primer lloc, per al 
mateix Govern i per a la Coiiselleria, perqui: demostraria que 
tenen moltes coses per amagar, i que existeix un temor genera- 
litzat que surti a la llum pública una situació que es molt pitjor 
del que ens imaginem, i que tenen raó tots aquells que afirmen 
que les inversions que s’han fet a les presons fins al dia d’avui 
han estat sols per posar-hi més reixes, i per a res més. 

Pero, el més greu, és que seria un error que afectaria Catalu- 
nya i les seves institucions mks representatives, perque signi fi- 
caria no acceptar, per part del Govern, que el Parlament i ei 
conjunt de forces polítiques que el componen contribueixin a 
tirar endavant aquesta reforma que el país té pendent, i que es 
diu reforma penitencihria. 

D’al tra banda, tinc, personalment, una gran curiositat per 
coneixer les raons o les justificacions que pot alkgar Conver- 
gkncia i Unió en un hipotktic vot en contra, atks que ser majo- 
ria a la Cambra l i  garanteix que I’informe penitenciari que surti 
d’aquest Parlament ha de tenir, forqosarnent, la seva aprovaci- 
ó. I que no se’ns digui que la Comissi6 d’investigació no ks la 
forma mks convenient, perque tothom sap que el Reglament 
de la Cambra no ofereix cap altra possibilitat per complir el 
doble objectiu d’una informació directa i d’un debat parlamen- 
tari amb resolucions. 

Per acabar, senyores i senyors Diputats, dir que Catalunya 
necessita crear un sistema penitenciari que estigui a l’altura 
d’una societat moderna; que aquesta ks una tasca dificil i ,  a ve- 
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gades, fins i tot incompresa, pero precisament per aquestes 
circumstancies és mes obligada la participació i col.laboraciÓ de 
tots. 

T és fonamentalment en aquest sentit, ho repeteixo, que cal 
emmarcar la nostra proposta. 

fis, doncs, amb la finalitat d’impulsar una política fins ara es- 
morteida, de coneixer tambk la situació real de les nostres pre- 
sons sense intermediaris, i d’obrir el carni per tal de trobar 
entre tots les solucipns que el Consell Executiu per ell mateix 
no ha estat capaG d’aconseguir fins ara que els demano, senyo- 
res i senyors Diputats, el seu vot afirmatiu per a la constituci6 
d’una Comissió parlamentiria d’investigació sobre l’actual si- 
tuació penitenciaria de Catalunya. 

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

EI Sr. PRESIDENT : Per a un torn en contra, tinc el gust de 
donar la paraula ... No hi ha torn en contra? Aleshores, hem de 
passar ja a donar la paraula als Grups parlamentaris que ho 
sol-licitin, per manifestar la seva posició, 

En aquest sentit, tinc el gust de donar la paraula a I’IHustre 
Diputat senyor Alay. 

EI Sr. ALAY : Senyor President, senyores i senyors Dipu- 
tats, és evident que nosaltres compartim en gran mesura tot el 
que ha exposat el senyor Oliart. El senyor Oliart i el Diputat 
que els parla hem format part durant bastants anys de la Comis- 
sió de Justicia, Dret i Seguretat Ciutadana, i ens hem preocupat 
d’una manera molt especial per la qiiestió de les presons. Aixb 
es obvi, perb, de tota manera, volia remarcar-ho perque he de 
manifestar també alguns dissentiments respecte al que ell ha 
exposat, més que sobre el que ha exposat, sobre la intenció del 
que pretén, que s’aprovi aquesta Proposició de creació d’a- 
questa Comissió, que nosaltres ignorem si sorliric o no perque, 
corn molt bk ha dit 1’ll.lustre senyor Diputat, dependri del vot 
del Grup parlamentari de Convergkncia i Unib, que té la 
major i a. 

De tota manera, vull expressar que ha de quedar ben.clar 
que nesallres sempre hcm estat en contra que Ea Generalitat 
hagués acccptat el traspis de la gestió cicls establiments peni- 
[enciaris, pcrquk era la part més dolenta de la justicia. Es tracta- 
va de la gestió d’unes presons vigilades des cle fora per forces 
d’ordre piiblic que no depenien de la Generalitat, i en quk els 
residents hi eren internats per sentencies de tribunals que 
tampoc no dcpenen de nosai tres. 

En definitiva, ens ha tocat -en aixb- ballar amb la més llet- 
ja. Si hi ha mala gestib en la qiiestib d’establiments penitencia- 
ris, cal. denunciar-la, pero en qüestions concretes. PerQ em 
senibla que no 6s adequat crear una comissió d’investigacib 
d ’aquest tipus. 

No fa gaircs dies, en el darrer Ple, es va haver de votar també 
la creació d’una Comissió d’investigacib de maltractaments 
dels infants, que nosaltres vam votar favorablement, malgrat 
que vam mostrar les nostres reserves per la generalitat del 
terna, perquk eren moltes les coses que implicava, i ens sem- 
blava quc era transformar el sentit dhquesta Cambra. 

Avui nosaltres podríem dir que el problema de les presons 
és tan greu com diu el senyor Oliart, o encara potser més, per6 
nosaltres creiem que encara ks més greu. Perb és que hi ha 
moltes coses greus en aquest país i, si per cada cosa greu, hem 
de crear una comissió d’investigació, podem citar-ne unes 

I 

quantes de les quals potser caldria parlar també en  altres Plens. 
Es podria crear una comissió d’investigació dels accidents dels 
soldats a E’exkrcit. Es podria crear una comissió de les condici- 
QIIS en que viu la gent de les barraques, Es podria crear una co- 
missió de les condicions de vida dels jubilats per causa. de pensi- 
ons baixes, o de les causes de fallida voluntaria d’empreses 
&assegurances que deixen els que han estat pagant durant tota 
la seva vida assegurances de vida i ,  en canvi, la Direcció Gene- 
ral d’Assegurances de Madrid mai no ha fet res respecte a aixb 
per controlar-ho ni per garantir que aquests que han estat 
pagant tinguin al final de la seva vida el que els corresponia. 

Es podrien crear comissions també d’estudi i d’investigacih 
sobre la conveniencia o no de la privatització dels complements 
voluntaris de pensions, o es podrien crear comissions d’inves- 
tigacib i de control de l’eficicia dels funcionaris; O es podrien 
crear comissions d’investigació de les causes dels accidents de 
trhsit que causen desenes de morts cada setmana a les carrete- 
res del nostre país, etcktera, perquk penso que seria una llista 
bastant dificil de completar. 

Quines són les funcions del nostre Parlament? Penso que és 
ben clar que és la d’irnpuls i control de I’acciÓ de Govern; aixo 
ho ha dit també el senyor Oliart, hi estern totalment d’acord, 
pero pensem que aquest impuls i control ha de ser per causes 
molt concretes i, en aquests casos, són plenament justificades 
les comissions d’investigació quan es tracta de casos de calami- 
tats pGbliques, com riuades, incendis forestals i altres que es 
puguin produir. No es pot convertir el nostre Parlament, 
aquesta Cambra, en un centre d’estudis. Fer aixo hi ha les uni- 
versitats, per aixo hi ha centres privats o semioficials d’inves- 
tigacib sociolbgica. Hi ha els mateixos departaments del 
Govern que poden promoure aquests estudis i tenen mitjans 
per fer-ho, i tenen ¡’obligació de fer-ho, i si nu ho fan, els hcm 
d’exigir que ho facin, perb ens sembla inoportuna la creació de 
la dita Comissió. 

Per tant, nosaltres, sentint-ho molt, en aquesta ocasió vota- 
rem en contra de la creació d’aquesta Comissió d’investigacib. 

Moltes gracies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Ara tinc el gust de donar la paraula a 

1’11-lustre Diputat senyor Ribó perquc parli en nom del seu 
Grup. 

El Sr. RIBÓ : Senyor President, senyores Diputades, seny- 
ors Diputats, aquest és un dels poquíssims temes en quB 
qualsevol enquesta a nivell de la població donaria uns resultats 
d’enorme acceptaci6 sobre la seva gravetat, no bbviarnent 
sobre solucions R aquesta gravetat : el lema de les presons. 

Jo els puc dir que explicant aquest tema a nivells universita- 
ris, i llegint I’artide 25.2 de la Constitució, que diu textualment 
: ((Les penes privatives de llibertat i les mesures de seguretat 
restaran orientades vers la reeducació i la reinserció social. n 
provoquen d’lmmediat que l’audiencia estudiantil pregunti 
quan el dret, que sempre és prescripció --ho hauria de ser-, 
correspon a situacions com la de la presó Model, que no 6s 
prescripció, bs un fet flagrant. 

Que lluny som del que diu la Constitució en aquest punt con- 
cret, que es un tema -ho repeteixo- d’extrema gravetat. 
Nosaltres també participirem en unes visites que s’organitza- 
ren des del mateix Parlament a les institucions penitenciiries 
de Catalunya, i en vam treure les nostres conclusions. 

Per aixo demanaríem a tots els oradors que pugen en aquesta 
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tribuna, que sobre el tema presons no en fem partidismes. El 
tema és tan greu, el tema és tan contradictori sobre el que 
tothom diu que vol fer, el tema és tan explosiu que, malaurada- 
ment, entrar en partidismes sobre el tema presons pot dur a si- 
tuacions ben paradoxals. Si de cas, demanaríem que tothom as- 
sumís la carrega de responsabilitat que té? que té quotes dife- 
rents pel que fa a aquesta situació. 

Nosaltres ens podríem preguntar quina és la responsabilitat 
que té el Govern central fins fa sis mesos, quan es van produir 
determinats traspassos, per a la no-construcci6 d’algunes pre- 
sons, i ens hem de preguntar avui quina és la responsabilitat 
del Consell Executiu, com al seu dia -i no ens en vam 
amagar- criticirem i continuarem criticant el Conseller de 
Justícia per no haver volgut plantejar de manera global i corres- 
ponsable la 1ocaIitzaciÓ dels centres penitenciaris, i haver jugat 
a una Ioteria tan sorprenent que, de vegades, per no dir la majo- 
ria, ha provocat reaccions insolidiries, cal dir-ho, pero reacci- 
ons a tots els ambits municipals o en la majoria dels quals s’ha 
intentat aqueIla solucib. 

Nosaltres creiem -i ho podem dir amb una certa autoritat 
per dos exemples municipals concrets governats pel PSUC re- 
specte a solucions positives al problema- que aquesta no és la 
manera d’abordar el terna, i menys -ho repeteixo- quan 
també SOM responsables de no haver sabut afrontar la insolida- 
ritat de la gent del carrer i dels carrecs polítics sobre aquesta qü- 
estió. Que ficil és dir que es facin noves presons i que fhcil és 
comprovar que ningú vol la presó a casa seva. 

Nosaltres, per totes aquestes raons, i amb el maxim esperit 
unitari i institucional, donem ple suport a Ig proposta de crear 
una Comissió d’investigació, i no entendrem, per aquestes 
raons, que se’ns digui que no, perque, si ja s’ha fet aquesta acti- 
vitat fora del marc reglamentari, i ara es planteja de donar-li 
sfatzis reglamentari, si tothom esta d’acord en aquesta necessi- 
tat, si tothom vol pakicipar a soiucionar-ho, no entendrem cap 
tipus de raonament contra una cosa -anava a dir ((tan inofen- 
s i v a ~ ,  pero ho retiro- tan important per al coneixement dels 
Diputats, per rebre informació, dintre de la migradesa de les 
nostres cornpetencies, corn és anar a investigar, reglamentiria- 
ment i solemnement la situacii, de les presons. 

Grhcies, senyor President. 
EI Sr. PRESIDENT : Fer intervenir en nom del Grup Papu- 

lar, tinc el gust de donar la paraula a I’llhMre Diputat senyor 
Pujol, 

El Sr. PUJOL I FOLCRA : Molt Honorable senyor Presi- 
dent, senyores i senyors Diputats, el mes de desembre de 1985 
ja varem substanciar dues mocions socialistes subsegiients a 
interpel-lacions sobre constituci6 de comissions de presos i 
sobre construccib de nous centres penitenciaris. 

EI Grup Socialista acostuma a presentar un tema, primer, 
com a pregunta, despres com a proposició no de Ilei, inter- 
pel-lacib, moció subsegüent, i, ara, creació de Comissió d’in- 
vestigacib. Un assumpte amb aquesta estrategia dóna molt de 
joc; ja varem manifestar en la Comissió de Política Social -en 
que recolzhrem el Grup Socialista en la Proposició no de Llei 
sobre la cooperativa de segon grau APENFOR- que, si 
anaven variant un tema, vestint-lo amb diverses formes d’ac- 
tuaciu parlamentaria, ens obligaria a abstenir-nos. 

La situació penitenciiria a Catalunya només es pot resoldre, 
creiem nosaltres, en dues vessants : primera, que el Govern 

central entengui que a Catalunya hi ha ei 16% dels presos d’ar- 
reu de 1’Estat i ,  per consegüent, aquest percentatge obliga al 
mateix tipus d’inversib sobre el pressupost de quk disposa 
arreu ]’Estat, i no un 5%, com aproximadament és ara. 

Ja virem dir el passat desembre que el Govern socialista, 
que ha governat tres anys i mig, ens podria contestar aquesta 
pregunta : < < Q u ~  han aconseguit els socialistes catalans, que 
els avali ara per  demanar responsabilitats precisament en una 
qüestió, quan fes inversions en obra nova, que té I’obligació, el 
Govern central, de fer a Catalunya, es limiten a la transferencia 
d’adjudicació de la presó de la Roca? n 

En segon lloc, creiem que la solucib -i moltes vegades ho 
hem manifestat- és dificil perque els traspassos es varen fer 
malament. Es varen traspassar presons, i resulta que, la quanti- 
tat traspassada, no arriba per mantenir-les com estaven. Bé, 
s’ha de pagar l’error. Com? Doncs, no confiant en diners tras- 
passats per obres de substitucib, perque no existeixen. És qües- 
tió de prioritats polítiques, i han de sortir d’altres ingressos 
dels pressupostos de Pa Generalitat. Si no deixem de fer altres 
coses i no fem presons, no solucionarem el problema. Es conti- 
nua agreujant lleugerament la relació, ja manifestada en 
aquesta Cambra, d’l,S, 2,5,3,5; és a dir, 1,5 places penitencia- 
ries que estan utilitzades 2,5 vegades, amb una seva possibilitat 
humanament racional d’utiiització i, en canvi, en la realitat, in- 
humanament, estan utilitzades 3 3  vegades. 

Quant als objectius d’aquesta proposta, el primer, que és vi- 
sitar els centres, nosaltres creiem que continua vigent l’oferi- 
ment del Conseller de Justícia a membres de la Comissió de 
Justicia, Dret i Seguretat Ciutadana, per visitar peribdicament 
les presons. Creiem, doncs, que na fa falta demanar una comis- 
sió d’invest igaci6. 

Quant al segon punt, requerir la informació per conkixer la 
gestió de la Conselleria de Justícia, creiem que es més positiu, 
o seria més positiu que, quan la Comissió així ho cregui conve- 
nient, es demani una sessió informativa monogrifica amb el 
Conseller de Justícia. 

Quant al quart punt, investigar les obres d’ubicacfb, creiem 
que és una intromissió en les funcions executives. El Parla- 
ment ha d’exigir comptes i ha de controlar l’Executiu, perb el 
que no creiem que ha de fer és la feina d’aquest. 

Quant ai tercer punt, en quk es demanen determinades 
causes que han impedit la ubicació de nous establiments, ja 
hem dit que és culpa tant del Govern central com de la 
Generali tat. 

Senyores i senyors Diputats, recolzariem, no obstant aixo, 
aquesta proposta, si haguéssim notat en la intervenció del 
Grup Socialista, per exemple, d’aconseguir del Govern central 
que, de setze centres inaugurats a I’Estat, i un a Catalunya, 
s’hagués variat aquesta proporcil, restablint un equilibri al qual 
Catalunya creiem que tb dret. 

Com que el Govern socialista no ha fet res, no creiem que 
pugui ésser proposant, el Partit Socialista de Catalunya, d’a- 
questa Moció i ,  a més, com que no creiem que pugui 
solucionar-se amb una Comissió d’investigació el greu proble- 
ma de la situació penitenciiria a Catalunya, el Grup Popular 
s’abst indrh. 

Mol tes gracies. 
El Sr. PRESIDENT : Per presentar la posició de Convergen- 

cia i Unió, tinc el gust de donar la paraula a l’I14ustre Diputat 
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senyor S u bi ra. 
Ei Sr. SUBiRA : Senyor President, senyores i senyors Dipu- 

tats, després de les intervencions que rn’han precedit, molts 
dels aspectes que a mi m’hauria agradat de tocar, ho han estat, 
i la veritat és que no vull cansar la Cambra repetint-los, 

L’orador que m’acaba de precedir ha fet referencies a les aCT 
tuacions -nosaltres creiem, i amb aixo coincidiríem plena- 
ment amb ell- menys intenses i menys profitoses i menys 
bones que altres administracions han fet sobre aquesta qüestih 
No hi entraré. . 

Un altre orador que m’ha precedit ha fet referencia a un altre 
tema importantissim, que es el tema de la solidaritat, de la 
manca de solidaritat que exhibeixen determinats chrecs pú- 
blics, quan es plantegen solucions a aquest problema, i aquesta 
manca de solidaritat I’exhibeixen també importants cirrecs plj- 
biics -alcaldes, concretament- del partit que proposa la crea- 
ció de la Comissi6 d’investigació. (Romor de veus.) 

Jo em referiré, entraré en el fons de la qiiestib -si em 
permeten- dient, i retallant molls dels meus arguments, que 
e1 Parlament té suficient coneixement de la situació penitenci- 
hria a Catalunya. Concretament -i oblidant-nos de quk es va 
fer en la passada legislatura, i parlant només d’aquesta-, I’any 
1984 es va aprovar, per la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat 
Ciutadana, que Diputats de tots els Grups parlamentaris ad- 
scrits a la Comissi6, visitessin tots els centres penitenciaris de 
Catalunya, i ies visites es van realitzar durant els mesos de no- 
vern bre i desembre de 1984. 

EI mes de maig del 85 ei Grup parlamentari Socialista, com a 
annex a una proposició no de llei, aposta un informe d’aquestes 
visites, segons la seva particular visio, que es publid en el But- 
Iletidel Parlament del 3 de juny del 85.  El mes de juny del 85 el 
Grup parlamentari de Convergencia i Unió, com a documenta- 
cib parlamentiria a una esmena seva a l’anteriorment citada 
proposfcici no de llei, aporti un altre informe del resultat de les 
visites als centres penitenciaris, informe que es publica en el 
BlatEleridel Parlament del 26 de juliol del 85, 

El 26 de novembre del 85 el Conseller de Justicia, a petició 
seva --a petició seva--, realitza una sessió informativa davant 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en la qual 
aporta, d’una forma exhaustiva i detallada lotes les dades sobre 
les institucions penitenciiries de Catalunya, aixi com la seva 
problemat ica, les actuacions portades a terme pel Departament 
de Justicia, les actuacions en fase de realització i els plans pre- 
vistos A curt, a llarg i a mitjB termini. 

No hi ha cap tenia relacionat, no hi vil haver cap terna relaci- 
onat amb la situació penitencihria catalana que, en aquella 
sessi6 informativa, 110 fos abordat en profunditat pel Conseller, 
i la ubicaci6 i la construcció de nous centres penitenciaris ho va 
ser de manem especial. 

Tant I’exposició del Conseller COM les seves respostes -i les 
del Director General de Serveis Penitenciaris de RehabilItaciÓ, 
que també assistia a la sessió informativa- a les preguntes dels 
senyors Diputats es publicaren en el Diari de Sessions 
corresponent I 

Des del 20 cle fcbrer de 1984 fins al dia d’avui, s’han tramitat 
- i  s’hi ha donat les corresponents respostes- trenta-una pre- 
guntes directament relacionades amb la situació penitenciaria 
ii Catalunya. i-Ian estat, a més a mks, objecte de debat, quatre 
interpetlacions, dues mocions i dues proposicions no de llei. 

I 

El Síndic de Greuges, les funcions del qual emanen -corn 
tots vostes saben- directament del Parlament, ha informat 
sobre la situació i la problematica de les institucions penitencia- 
ries a Catalunya : llurs interns i llurs funcionaris. 

Després d’aquesta relació, sembla que es pot afirmar sense 
dubte que el Parlament té tot. el coneixement i la informació 
que es pot tenir de la sftuaci6 penitenciiria a Catalunya, tant 
sobre les condicions de vida dels interns confiats a 1’Admi- 
nistració de la Generalitat i de la situació de treball dels funcio- 
naris, com sobre la ubicacio i la construcció dels nous establi- 
ments, sobre les causes i les circumstancies que han afectat i 
afecten la situaci6 i el moment de cadascun dels expedients de 
realitzacib. 

D’altra banda, no cal oblidar l’altíssim grau de control -i cal 
que sigui així, i és bo que sigui així- a quk és sotmesa en la 
seva actuaci6 1’AdrninistraciÓ penitenciaria i ,  a risc d’avorrir- 
10s una mica en aquest dia gris i pesat, els faré una petita relació 
d’aquests elements de control, que ks bo que sigui així -li¡ 
insisteixo- de I’AdministraciÓ penitencihria. 

A més a més del control propi, de I’autocontrol intern mit- 
janpnt la inspecció penitenciaria, tenim : el control parlamen- 
tari, que, com s’ha vist, no s’ha deixat d’exercir continuament 
per la Cambra, fent Ús freqilent dels diferents mecanismes que 
té a la seva disposició; el que exerceix el Síndic de Greuges, ja 
sigui d’ofici o a instancies dels ciutadans; el deis jutjats cie 
vigilhncia; el dels fiscals adscrits als jutjats de vigilincia,.. Es a 
dir que nosaltres pensem que, efectivament, hi ha tota la infor- 
maci6 que es vol, que es vulgui, que es pugui desitjar. 

Per quk, doncs, es fa aquesta proposta de Comissió d’inves- 
tigacib? Abans d’entrar en aquest punt, en aquesta pregunta, 
que es la crucial -i seré rhpid, senyor President-, m’agradaria 
fer només un comentari a una de les propostes o a un dels ob- 
jectius que el text proposat marca. És quan es refereix a la sub- 
stitució de la funció de i’Executiu, en el punt 3, quan diu : 
{I Determinar les causes i circumstancies que han impedit d’a- 
conseguir fins ara la ubicació de nous establiments penitencia- 
ris a Catalunya de forma rhpida,), i -perdó, és el punt 4- : 
(( investigar les ofertes d’ubicacib que, a sol4icitud de la Comis- 
sió, es puguin presentar i que puguin satisfer el pla indicatiu 
formulat pel Govern de la Generalitat. H 

Bé, senyores i senyors Diputats, ens trobem dvant  d’una 
Comissib d’investigacib que, en l’aspecte d’obtenció d’infor- 
mació, no afegeix res de nou, perquk ja he explicat totes les 
altres possibilitats que hi ha, i en l’aspecte que podria tenir 
d’impuls al Govern, senyores i senyors Diputats, aquest intent 
de substitucib de les funcions de I’Executiu no són impuls del 
Govern; en tot cas, són un intent d’empenta, o de coca, 
potser, probablement des d’un punt de vista electoral, al 
Govern. 

Per totes aquestes raons, nosaltres ens oposarem amb tota 
rotunditat a ¡’aprovació de la constitucib d’aquesta Comissió. 

Moltes grricies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Acabat el debat, anem a passar a la vo- 

tació d’aquesta proposta de constitució d’una comissió. 
Eis 11-lustres senyors membres de la Cambra que hi estiguin 

cl’acord, que es posin de peu dret. 
Eis qui hi estiguin en contra? 
Els qui s’abstenen? 
La proposta de constitució d’aquesra comissi6 ha estat re- 
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butjada per 25 vots a favor, 68 en contra i 4 abstencions, 

Modificació dc l’ardre del dia 

Passem ara ja a la part corresponent a les interpetlacions. 
Aquesta Presidkncia ha d’innovar el Ple que, respecte a la pri- 
mera interpel.laci6, hi ha hagut acord entre 1’IIhstre Diputat 
interpellant i el Conseller per ajornar-la per al proper Ple. 

Xnterpe14acib 
a i’H. Sr, Conseller d’EEnsenyament 

sobre els centres escolars de nova construcció 

Per tant, suposant que aquest Ple no hi fa cap abjecció, pas- 
sarem a la interpellació segiient, que és la que fa a I’Honorable 
senyor Conseller d’Ensenyament, sobre els centres escolars de 
nova construcció, 1’Iklustre Diputat senyor Alay, a qui tinc el 
gust de donar la paraula. 

(EI M, H .  Sr. President s’absenta del salb de ses1siom i E% Sr. 
Vice-president Primer ei mbslituek en la direccib del debat.) 

El Sr. ALAY : Senyor President.. 
EI Sr. VICE-PRESIDENT PXUMER : Silenci, si us plau. 
EI Sr. ALAY : Senyor President, senyores i senyors Dipu- 

tats, Honorable senyor Conseller, nosaltres, en fi, el Diputat 
que els parla presenta al Conseller d’Ensenyament la inter- 
pellació, demanant quins són els propbsits de capteniment del 
Consell Executiu en materia de contractació i control de la con- 
strucció de nous centres escolars. 

La pregunta feta així és molt amplia, evidentment, i natural- 
ment al que m’he de referir es a algun cas concret, perque 
pugui servir d’exemple i evitar que es pugui generalitzar el que: 
explicaré i que pot haver succe’it, i que ha succe’it. 

Diuen que {(una imatge val més que mil paraules)), perb 
aixo, naturalment, no es possible des d’aqui, i aquesta imatge 
haura d’ésser la descripció, una mica detallada, d’un fet concret 
per evitar que es pugui generalitzar. 

Es tracta, concretament, de la construccib de I’Institut de 
Batxillerat Manuel de Blancafort, de la Garriga. roctubre de 
1984 I’edifici del nou centre estava j a  prhcticament acabat 
-parlo de I’octubre del 84-; s’esperava que, si no es podia co- 
menGar el curs, almenys s’hi podria comenqar a treballar per 
Nadal. EI novembre del mateix any es descobreix que I’aigua 
no arriba amb pressió suficient i que cal muntar un grup de 
pressió en dfposit, i comencen unes obres. EI juny del 85, és a 
dir, set o vuit mesos després, hi ha un relleu de la directiva del 
centre; I’edifici nou encara no esta ocupat, perb sembla estar ja 
en condicions. A primer de juliol del 85 hi ha la presa de posses- 
sió de la nova junta directiva, i per una instruccib telefbnica el 
nou director s’aassabenta que pot anar a recollir les claus del 
nou edifici a les oficines, directament, d’un contractista d’o- 
bres del poble, cosa que fa; inspeccionen el nou edifici el direc- 
tor i la nova junta directa, i no hi ha subministrament encara ni 
de llum ni d’aigua, no hi ha ni gas-oil en el dipbsit de la calefac- 
ció, no s’ha fet la neteja de I’edifici, s’observen deficikncies di- 
verses en els acabats, la zona esportiva exterior no esta feta, hi 
ha parts del disseny perilloses ... 

El 12 de juliol s’envia a la Direcció General un primer me- 
morandum de deficiencies obxrvddes en la construcció de l’e- 
difici. El juliol de l’any 85 es porten a terme les gestions neces- 

saries per contractar els subministraments dhigua i de ilurn; de 
I’aigua, en té cura la Compañia de Aguas e Tnversiones, i infor- 
ma al director que estan ja tips de presentar el pressupost de la 
instalelació definitiva del subministrament, perqu?. la docu- 
mentació presentada s’ha extraviat ja dues vegades en F’orga- 
nisme corresponent -no se n’ha rebut tampoc encara, 
resposta-; llum, cal que un inspector de FECSA revisi la in- 
stal-laci6 en preshcia de l’industrial instal.lador, amb el vist- 
i-plau de fer-se la connexió; el director ho intenta, pero no ho 
aconsegueix, de posar-se en contacte amb l’industrial instalh- 
dor i ,  finalment, aconsegueix parlar amb la secretaria d’aquesta 
empresa, la qual li dóna seguretat que el primer de setembre se 
n’hauri fet la revisió. Setembre del 85 : s’obre el centre del dia 
2 i, posats en contacte amb FECSA, es constata que !’empresa 
INSTESA no ha complert el que havia promes i que la revisió 
no s’ha fet. Es remet a la Direcció General ei pressupost de 
neteja de vidres, es remet a Cubiertas y MZOV copia de l’escrit 
del 12 del 7, sobre deficikncies de construccib. 

Posteriorment, arriba la notícia que I’empresa INSTESA 
haa desaparegut del mapa. Amb la intervenci6 del pare d’un 
dels alumnes, que es veu que és una jerarquia d’una empresa 
efectrica, s’acorda amb I’empresa que la revisió es farh sense la 
preskncia de l’industrial instal4ador; es fa aquesta revisib, 
per& sorprenentment, I’escomesa no hi és, van oblidar-se de 
fer-la o algú la va tapar ’: la connexió no pot, doncs, fer-se, i 
i’empresa MZOV envia un nou industrial instal4ador. 

La resta del mes de setembre : la neteja de l’edifici encara 
no s’ha pogut fer, perquk a més de no haver-hi el subministra- 
ment d’aigua tampoc no hi ha la llum, i el grup de pressió no 
funcionava. Els horaris i la distri bució del professorat, així  om 
la distribucib d’espais del nou edifici estan llestos; podria CQ- 

menqar el curs el dia 1 d’octubre del 85 si I’edifici estigues en 
condicions, ks a dir, un any després. 

Amb una nova intervenció de la mateixa persona d’aquella 
companyia elketrica -el pare d’un alumne- s’aconsegueix 
que es comencin a arreglar les deficikncies de la instaElaciÓ. 
Una empresa que pavimenta ei carrer deixa al descobert la cla- 
veguera general de E’edifici i la trenca; a més, es descobreix 
que el seu recorregut envaeix el terreny veí d’una altra propie- 
tat; s’acorda convocar els alumnes pes fer la presentacio i el 
lliurament d’horaris i no comenqar les classes per causa del pro- 
blema sanitari que resulta perque ja esta la claveguera trencada 
i al descobert. Es convoca reunfo de pares d’alumnes per 
explicar-10s-ho i s’informa I’Ajuntament de la Garriga. Una 
vegada feta la reparaci6 provisional de la claveguera per la 
brigada municipal, comencen les classes. 

EI mes d’octubre. El sistema de subministrament d’aigües, 
servit encara per comptadors d’obres, no funciona bé, algunes 
zones de I’edifici no tenen llum; en tornar d’un llarg cap de set- 
mana es descobreix que el diposit de l’aigua ha rebentat; la di-. 
recció del centre acorda suspendre les classes, perquk sense 
aigua la situació sanitiria queda compromesa. Aquesta 6s una 
qüesti6 que si que val la pena de mostrar-ho grificament : un 
dipbsit d’aigua de fibra de vidre totalment esberlat; causes : 
van haver-hi d’intervenir els investigadors d’ernpreses priva- 
des i van dictaminar que aquest dipbsit de fibra de vidre, de 
fibra de plastic s’havia esberlat perquk només estava falcat per 
una de les bandes, i faltaven les falques de ciment per l’altra 
banda, i, a causa de la pressió de I’aigua, es va esberlar. 
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ComenCa la reparació d’aquest dipbsit i la construcció d’un 
basament correcte, es fa una connexib provisional i l’aigua 60- 
menw a donar servei només a la planta baixa. 

El novembre del 85 es posa en marxa la calefacció : només 
funciona a la segona planta, no la reben les altres, i les dutxes 
del gimnas tampoc no funcionen. Durant la resta del mes de 
novembre la instailació electrica no funciona bé : s’hi fan re- 
paracions a &rec d’un altre instal-lador enviat per Cubiertas y 
MZOV, i el grup de pressió de l’aigua funciona tambk, encara, 
malament. 

Les continues avaries van degradant el clima del centre, la 
instalmlacib electrica d’una part de I’ecfifici acaba d’esbojarrar la 
gent i es troben que una part de l’edificl esti connectat amb 
220, mentre que la resta de l’edifici esta connectat a 380. 

El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : 11-lustre senyor Dipu- 
tat, la relació, 3ens dubte, és de gran interes, perb li  voldria re- 
cordar que estern substanciant una interpeHació, i tinc la sen- 
sacib que respon més a una pregunta que no a una interpellaci- 
6. Segueixi, pero.. . 

El Sr. ALAY : Si, bé, es que la interpeHaci6 venia al final. 
(Rialles.) Moltes gracies. 

Bé, jo voldria acabar, només, en fi, demanant al senyor Con- 
seller que expliqui quin és el proposit de capteniment que té el 
Consell Executiu per evitar que aquestes coses succeeixin, i a 
mi, senyor President, m’era totalment impossible explicar qu& 
és el que podria succeir d’una manera generalitzada, si no parti- 
cularitzava amb allb que coneixia en profunditat, i, es clar, 
vostk m’ha tallat la profunditat i m’ha deixat amb un gran 

El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Iklustre senyar Dipu- 
tat, l i  deixo un parell de minuts perque pugui esplaiar-se 
encara (rialles), pero l i  agrairia que també substanciés el fons 
de la interpetlació. 

El Sr. ALAY : Be, el fons de la interpel-laci6 es que hi ha, 
naturalment, un sistema de contractacib cl’obres, hi ha un sis- 
tema d’adjudicació -que jo no dubto que e1 Govern de la Ge- 
neralitat ho fa d’acord amb ei que disposa la legislació 
vigent-; de tota manera, aquest sistema d’adjudicdció, es evi- 
dent que es fa molles vegades a empreses importants, que des- 
prés, aqucstes empreses, subcontracten els serveis d’instal.la- 
ció a altres companyies, la qual cosa tampoc no esti en contra- 
diccib amb la legislació vigent. Perb, el que és evident ks que hi 
ha d’haver un control de les obres pel mateix Departament, un 
control directe de les obres, perque no arribin a succeir els fets, 
com els que he esmentat. I, al llarg de tota aquesta evolucib, 
que és des del mes d’octubre del 84 fins a l’actuditat, en reali- 
tat, només dues vegades un inspector de la Generalitat es va 
personar per comprovar nomes els horaris de classes i les qiies- 
tions que feien referencia a Z’ensenyament, perb en cap cas a la 
comprovació de les deficiencies de l’obra. 

Mol tes grhcies, senyor President; grhcies, senyores i senyors 
Diputats. 

El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : GrBcies, Ihstre 
senyor Diputat. Per contestar, té la paraula 1’Honorable Con- 
seller d’Ensenyament, senyor Guitart. 

El Sr. CONSELLER D’ENSENYAMENT (Joan Guitart) : 
Senyor President, senyores i senyors Diputats, senyor Diputat, 
em sap greu no poder contestar rl tots i cadascun dels problemes 
de quc voste ha fet esment, en relació amb aquest institut d’a- 

. nombre de pigines.. . 

questa població del Vall&s Oriental, població que, per altra 
banda, disposa d’un institut, que jo crec que es un institut ade- 
quat, un institut important, un institut que ha costat molts 
diners, i que, bé, veig que s’ha fet molta literatura, corn corres- 
pon a una població en que les seves autoritats també utilitzen 
la literatura corn a mitja d’expressió cultural. 

El que passa és que, senyor Diputat, jo comprenc, és a dir, 
sembla que pel que voste exposa en aquesta obra hi ha hagut 
deficiencies; de tota manera -nomes per a la seva tranqui1Gtat 
i perque voste feia una exposició que, tot i que es referia a un 
cas concret, perb, rn’imagino que el que pretenia, corn deia fi- 
nalment, era generalitzar-lo-, jo li voldria explicar que des de 
I’any 81 al 85 s’han contractat 1,191 obres, és a dir, s’han 
contractat més de 200 obres per any -aproximadament, una 
obra per cada dia de I’any-, de les quals 250 corresponen a 
obres noves i a RAM, i unes 900 a reformes, es a dir, que vol 
dir que la Direcció General que s’ocupa d’aquest afer es una 
Direcció General que te  una feina considerable, i al mateix 
temps val a dir que els tecnics, tant els arquitectes corn les per- 
sones que s’ocupen dels serveis i del personal administratiu, 
són persones que hi dediquen tot l’interes, i que jo crec que 
d’una forma reeixida. 

Alguna vegada s’ha comentat que -jo niateix n’he fet una 
al.lusii>, i si voste m’ho permet amb una certa satisfacció- les 
obres de la Generalitat, que han trencat els esquemes que exis- 
tien, i q ie  es fan projectes i obres noves que s’adapten millor al 
paisatge, a la situació urbanística, al mateix entorn de la pobla- 
ció, que aquestes obres noves representen un trencament amb 
la situació anterior, en la qual s’apliquen, encara ara, mbduls 
de centres, que tots es fan iguals, i que no Únicament jo crec 
que contribueixen que l’escola no tingui la seva implicació en 
el medi, sinó que també en alguns casos no resulten adequats 
per a les tasques que s’hi fan. 

De tota manera, fer projectes nous i fer obres noves, i que hi 
hagin participat en aquesta allau d’obres mes de quatre-cents 
arquitectes, a part dels tecnics dei Departament, doncs, alguna 
vegada, suposo que deu tenir els seus inconvenients; no si: si 
específicament en aquest cas. 

Només corn una referhcia, I’obra a la qual vostk es referia 
ha costat més de 112 milions de pessetes. Efectivament, en 
aquesta obra s’hi han trobat alguns inconvenients, als quals 
després em referiré d’una manera específica, per contestar 
tambéelquevosi~emdeia. 

Pero, pel que fa referkncia a la pregunta general, la política.. . , 
voste diu : ({quina politica té el Departament? r) Pel que fa re- 
fekncia rl l’adjudicació d’obres, nosaltres seguim la Llei de 
Contractes de I’Estat i el seu corresponent Reglament General 
de Contractes. Concretament, l’article 28 d’aquesta Llei i el 92 
del Reglament especifiquen les formes d’adjudicació, que són 
la subhasta, ei concurs-subhasta, el concurs i la contractació di- 
recta. Les obres del Departament s’adjudiquen d’acord amb 
aquests articles anteriors i a tots els desplegaments posteriors. 

El seguiment de les obres es realitza a. través de l’oficina de 
supervisió. És a dir, primer es presenta el projecte i, llavors, 
sota la responsabilitat de la direcció facultativa donada per tec- 
nics acreditats i segons demana aquesta Liei de Contractes de 
I’Estat, es fa la supervisió i es realitzen els controls correspo- 
nents i ,  d h n a  manera especial, el control de qualitat de materi- 
als i unitats d’obra que es realitza d’ac{,rd amb el Decret 
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77/1984, de la Presidkncia de la Generalitat. 
Una vegada finalitzada I’obm, no els inspectors, sinó els ar- 

quitectes, el director de I’obra i els arquitectes de la Unitat Tec- 
nica, realitzen els corresponents controls -els que marca la 
Llei i d’altres. Jo li puc assegurar que he comprovat que, en 
aquest cas, I’arquitecte director de I’obra i I’arquitecte del De- 
partament hi han anat mes de dues vegades. 

En tot cas, al qui vostk es referia era a l’inspector de Batxille- 
rat, que aquesta és una altra qüestió; pero ell consideri proba- 
blement, una vegada feta la verificació de I’obra, per part de 
Vaarquitecte, que aquesta no era la seva tasca, que afectava més 
aspectes academics, i aleshores es fa una recepció provisional 
que correspon a considerar que l’obra esta perfectament acaba- 
da i tenir cuca que les anomalies que hi hagi puguin ser resoltes 
abans de la recepció definitiva. De tota manera, la responsabili- 
tat de i’obra la té el contractista, pel que fa a la garantia. 

En relacib amb aquest institut, es va produir un fet, que va 
ser un fet desagradable i que no és el primer cas que es pro- 
dueix, és a dir, molts casos, empreses constructores, empreses 
importants i empreses menys importants o han fet fallida o han 
fet suspensió de pagaments, i en aquest cas concret, els qui es 
van declarar en suspensió de pagaments van ser els industrials, 
lampistes i electricistes, la qual cosa suposo que justifica el peri- 
ode de temps que, entre que aquests van fer la suspensió de pa- 
gaments, que es van resoldre eis contactes reglamentaris, i que 
se’n va fer carrec una altra empresa, O unes altres persones, 
doncs aixu produeix, no Únicament un lapse de temps en el 
qual la cosa queda paralitzada, sin6 que al mateix temps es pro- 
dueixen situacions de desajustament en relació amb la valora- 
ció de I’obra que estava acabada i la que calia fer. I m’imagino, 
segons sembla, que aquest és el cas que ha passat aqui. 

De tota manera, les deficiencies fonamentals que s’havien 
constatat el dia 21,. eren --a les quals el senyor Diputat feia 
referencia- en el grup de pressió de I’aigua, que la direcció del 
centre va dir que tenia alteracions; i aquesta deficiencia del 
grup de pressió cle l’aigua, no es va detectar a la visita precepti- 
va; el segellat d’una junta-dilatació feta amb silicona --en lloc 
de morter expansiu, que estava previst en el projecte; i es va 
haver de fer el repiis d’unes trencadisses a les persianes enrot- 
llables, a cau% sobretot del mal h, i en aquest cas, no sembla 
que fos pas a causa de les deficiencies d’instaElaci6, i després hi 
havia quatre lavabos que no estaven ben subjectades les fixaci- 
ons i que es van haver de repassar. Aquestes quatre sembla que 
eren les deficibncies importants. En tot cas, les altres jo crec 
que poden ser conseqükncia del que els deia abans. 

De toia manera, amb una obra nova, sempre hi ha coses i 
sempre es presenten anomalies, des del moment en que s’aca- 
ba fins a la recepció provisional, o la recepci6 definitiva. En 
aquest cas, doncs -algunes vegades és més afortunat que 
altres, algunes vegades, doncs, el mateix centre resol tines si- 
tuacions, les mateixes empreses, les empreses hi tenen més 
cura-, i en aquest cas que explica el senyor Diputat, probable- 
ment no va ser de les mks afortunades, De tota manera, j o  crec 
que aquesta no és una situació general; jo crec que la normativa 
amb que es mou el Departament ks la normativa legal, i li puc 
assegurar -per a tranquillitat del senyor Diputat i d’aquesta 
Cambra- que els professionals que dins el Qepartament, i els 
arquitectes que de fora el Qepartament s’encarreguen d’a- 
questes tasques, ho Tan amb plena dedicació, ho fan amb molt 

d’interes, i que, jo  crec -i els ho puc també garantir- que la 
majoria de les obres són obres que s’acaben bé i que, algunes 
vegades no s’acaben installacions esportives, pistes, perquk 
aixb no corresponia als pressupostos establerts, pero que, en 
conjunt, el balm$ de les obres fetes per la Generalitat, no pre- 
senta les característiques a que, jo crec que, d’una manera con- 
creta - i probablement anecdotica-, el senyor Diputat feia 
referkncia. 

Moltes grhcies, senyor President. Mol tes grkies, senyores i 
senyors Diputats. 

1 El Sr. VTCE-PRISIDENT PRIMER : Gracies, Honorable 
senyor Conseller. Per a un torn de replica, té la paraula 
I’ll.lustre Diputat senyor Alay. 

El Sr. ALAY : De l’escó estant. En fi, m’ha sorprks que el 
senyor Conseller hagi fet referencia a un fet anecdbtic, corn si 
aixo fos una cosa anecdbtica, jo no diria que fos talment mec- 
dotica. Quan a un centre es produeix la quantitat de deficiknci- 
es en la construcció d’aaquell centre, és de suposar que, potser 
no se’n produiran tantes en d’altres, pero que també algunes es 
poden produir. 

Jo, del que he volgut deixar constancia, és que no hi ha 
hagut la vigilancia adequada per part del Departament sobre 
ibbra, i en aquest cas, si que discrepo en el sentit que els ar- 
quitectes hagin vigilat adequadament, si no, el dipbsit a que he 
fet referkncia, no s’hauria esberlat de la manera que es va 
produir. 

D’altra banda, per informacions que tinc dels pares de l’asso- 
ciació de pares d’aalumnes, sembla ser que totes les gestions 
que s’han fet per la directiva deml centre, de posar-se en contacte 
amb la Direcció General de Batxilierat per resoldre aquFstes 
qüestions, havien estat infructuoses. Aleshores, el que 
demano al Departament, és que, senzillament, que hi hagi uns 
canals de control suficientment adequats perquk totes les 
obres que es contracten, que s’adjudiquen, siguin realitzades 
en els terminis previstos i en les condicions previstes, que aixo 
és el més important. 

Moltes gracies. 
ET Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : 

senyor Diputat. L’Honorable senyor Consel 
car? Té la paraula. 

G rici es, 
er vol con 

11.1 us t re 
rarepli- 

EI Sr. CONSELLER D’ENSENYAMENT : Sempre des de 
I’escó, senyor President. Senyores i senyors Diputats, senyor 
Diputat, bé, jo crec que els controls que es realitzen sempre, 
com totes les coses, SUPOSO que algunes es poden fer millor del 
que es fan, perb en tot cas, si que s’han produ’it. I de tota 
manera, jo l i  puc assegurar que prenc bona nota del que ell diu, 
per poder-ho tenir també present, i, en tot cas, jo crec que els 
aspectes -anecdotics O no- sempre ajuden a millorar les 
coses. 

Moltes grkies, senyor President. Moltes grhcies, senyores .i 
senyors Diputats. 

InterpeElaciÓ al Consell Executiu 
sobre 3a defensa dels consumidors en relació 

arnla el subministrament elktric 

El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Gshcies, Honorable 
Conseller. Passem al punt segijent de l’ordre del dia que es la 
1nterpe)laciÓ que formula I’ll~lustrc Diputat senyor Carlos 
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Cigarrán, en relació amb la defensa dels consumidors en el sub- 
ministrament elkctric. Te Ia paraula 1'114ustre Diputat. 

El Sr. CIGARRÁN : Señor President, señoras y señores Di- 
putados, las compafiías eléctricas son unas empresas que 
-independientemente de la titularidad de su capital, que sea 
publico o privado- prestan un servicio público a la comuni- 
dad, un servicio público esencial. Y prestan este servicio públi- 
co, a nuestro juicio, 10 prestan en régimen de rnonopolio; de 
tal forma que un usuario de las cornpañias eléctricas, si se 
sien te afectado, por u"n mal servicio de tales compañías, si las re- 
laciones entre las compañías y el usuario no son las adecuadas, 
no tiene la opción de cambiar de compafiía, de cambiar ese ser- 
vicio que le presta la cornpañia eléctrica, y utilizar una compa- 
ñÍa de la cornpetencia, porque, como ustedes saben, señoras y 
señores Diputados, el suministro eléctrico esta repartido por 
zonas, y un usuario tiene que ir a contratar 10s servicios a la cu- 
mpañia que le toca, en función de la zona donde vive. 

Y eso produce, en muchos casos -puede producir y, a 
nuestro juicio produce, en muchos casos-, situaciones para el 
abonado, de inferioridad, subordinación o Indefeensión frente a 
esas compañías que le prestan un servicio público. Es evidente 
que tiene alternativas para determinadas cuestiones de ese ser- 
vicio públic0 : para calefaccfbn puede utilizar otra cosa que no 
sea ia electricidad, o puede alumbrar su domicilio o su estable- 
cimiento con velas, en vez de hacerlo con luz eléctrica, pero, a 
nuestro juicio, ese servicio es un servicio que se presta en régi- 
men de monopolio. Y por esta situación es más intesesante 
que la Administración pública, aquellas administraciones que 
tienen competencias y obligacibn de defender, de informar y 
defender a 10s consumidores y a 10s usuarios, presten una espe- 
cial atenci6n a que estas empresas que prestan este sesvicio ph- 
blico en régimen de monopolio, suministren este servicio de 
forma, de una calidad adecuada, con una continuidad, sin que 
e110 suponga una pérdida económica o unos prejuicios para 10s 
usuarios que contratan estos servicios públicos. 

La relación entre las compañiias y 10s abonados Últimarnente 
se ve alterada en muchos CRSOS de una forma uniiateral por 
parte de las compañias. Existen casos en que las propias compa- 
ñías toman la decisi6n de variar la potencia del abonado sin el 
consentimiento del propio abonado. Hacen sus cálculos de po- 
tencia, creen que un abonado excede la potencia que tiene 
contsatada, y toma la decisión de incluirle en ei recibo siguiente 
un aurnento de esa potencia, sin que el abonado haya asurnido 
tal decisión. 

Nosotros creernos que las compañías a 10 h i c o  que pueden 
obligar es que aquel abonado que no tenga un limitador de po- 
tencia tenga la obligación de poner ese limitador de potencia, 
pero el abonado tiene el derecho a contratar la potencia que 61 
crea, y luego las compañias pueden poner un limitador, o ex- 
igirle que ponga un limitador, para evitar que esa potencia 
contratada sea superada en el consumo del abonado, 

Tambien ocurre Últimarnente que las lecturas de 10s conta- 
dores se producen, t~ veces, no mensiiahente o bimen- 
sualmente, sino que se producen con espacios mAs amplios, de 
tal forma que calculan cl recibo en funcibn de 10s recibos ante- 
riores y no envian 10s recibos por la contabiltdad real. Incluso 
se dan CRSOS en que 10s emplefidos de las compañias que van a 
tomar nota de 10s contadores, no reflejan -como se hacia 
habitualmente- en las libretas que cada abonado tiene en su 

I 

contador la numeración de su contador para que el abonado 
pueda, cuando vea el recibo, saber si realmente 10 que le pone 
en el recibo es 10 que ha gastado en el mes tal, o es un cáiculo 
que la eompañia ha hecho. 

Todo este tip0 de cuestiones, decididas unilateralmente por 
las compañías, producen, a nuestro juicio, una indefensión del 
abonado, pwesto que estas compañías prestan unos servicios 
en régimen de monopolio, y el abonado no puede, por estar en 
desacuerdo con esa cornpafiia, tomar la decisión de contratar 
10s servicios de una compañia diferente de la competencia, 
porque no existe esa posibilidad. 

Además de esto -y 10 que es más el objeto concreto de la 
fnterpelación, que éste también 10 es- es que durante 10s dos 
Últimos inviesnos, es decir en enem del 85 y enero y febrero 
del 86, miles de ciudadanos de Catalunya se vieron privados, 
en sus domicilios, en sus comercios, en sus industrias, de la 
falta de suministro elbctrico; del suministro eléctrico, de este 
servicio tan csencial para la comunidad, para el desarrollo eco- 
nómico y para el vivir cotidiano de 10s ciudadanos de un país 
en 1986. 

Posiblernente 10s que no se ven privados de este servicio, no 
se dan cuenta de la esencialidad de este servicio. Ahora esta- 
mos comunicándonos aquí con mucha facilidad, a traves de 
unos micrófonos, y con mucha iluminación, porque el servicio 
no falta, si faltara tendriamos ya dificultades aqui, hasta para 
comun'icarnos; pero no sornos conscientes de 10 esencial que 
es este servicio que prestan estas compañías en régimen de 
monopolio. 

Como hay muchos ciudadanos que se han visto privados de 
este servicio durante 10s rjltimos inviernos, que en algunos 
casos se ha justificado por cuestiones ajenas a las propias co- 
mpañías, pero que en nuestro juicio hay muchos casos y 
muchas situaciones que no son por cuestiones ajenas a las co- 
rnpafifas, sina que son por falta de las inversiones previstas, 
adequadas, en la red de suministro, por falta de las previsiones 
en la red de tendido de alta, debido a la climatologia que pueda 
haber en deterrninadas zonas de Catalufla -que Cataluña es 
una zona cercana al Pirineo, donde se pueden producir intensi- 
dades de frío superiores; que en el aho 85 se nos decía que se 
daba cada veinte afios, pero, como hemos visto, se dió en el 
año 85, en una zona de Cataluia y en ei afio 86 voivió a repro- 
ducirse otra vez la falta de suministro, aunque fuese por cuesti- 
ones distintas, pero, de hecho, las compañias eléctricas tienen 
responsclbilidad sobre esa falta de suministro, 

Dadas estas circunstancias, y que las propias compaflias 
elkctricas, en el afio 86 --en febrero del 86, y en una meda de 
prensa- insinuaron a 10s medios de cornunicslción que no 
tenían previsto abonar 10s prejuicios que había ocasionado la 
falta de suministro eléctrico del afio 86, y debido a que nosotros 
creernos que la Administración pÚ blica competente en materia 
de defensa, infobrmación y defensa del consumidor y del 
usuario tiene que velar porque estas cuestiones se subsanen, y 
por evitar las situaciones de inferioridad e indefensión que 10s 
usuarios sufren en una situación como esta, es por 10 que nos- 
otros, creyendo que hay dudas razonables sobre la calidad e 
idoneidad del servicio público prestado por estas compailias, 
interpelamos al Consell Executiu, para que nos informe de 10s 
motivos y propósitos del Conseli Executiu respecto a la política 
de información y defensa del consumidor -en este caso del 
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usuario- de las compaiiias eléctricas. 
Muchas gracias, sefior Presidente, señoras y sefiores 

Dipwtados. 
El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : GrBcies, IMustre 

senyor Diputat. Per contestar té la paraula 1’Honorable Con- 
seller de Comerg i Turisme, senyor Oliveras., , i Consum! 

El Sr. CONSELLER DE COMERG, CONSUM I TURISME 
(Narcís Oliveras) : ...p recisament ara.. , &iailes.) 

Senyor President, senyores i senyors Diputats, els motius i 
proposits de capteniment del Consell Executiu respecte a la po- 
lítica d’informacib i defensa dels consumidors i usuaris en rela- 
ció amb el subministrament elkctric, i en relaci6 amb qualsevol 
altra circumstancia, és el compliment dei mandat contingut a 
¡’article 51 de la Constitució. Pel que fa a la informació, la Con- 
stitució assigna als poders p-hblics una funció promotora que 
cal remarcar, i la remarcaré. Les especials característiques de 
monopoli, caracteristiques a les quals s’ha referit el senyor 
interpdant, amb les quals es du a terme el subministrament 
electric, han provocat des dels inicis una copiosa reglamentació 
reguladora d’aquest servei per part de 1’Administracib. 

L’eix central d’aquesta reglamentació el constitueix el Re- 
glament de verificacions elkctriques i irregularitats en el sub- 
ministrament, aprovat per Decret del 12 de marg de 1954, amb 
les modificacions posteriors del 2 de febrer de 1979, dels arti- 
cles 2 i 92, i del 18 de juliol de 1984. 

Específicament, i pel que fa a la informació dels abonats, !’ar- 
ticle 74 del Reglament, al qual m’he referit, estableix 1’0- 
bligatorietat que elscontractes de subministrament que es for- 
mulin entre les empreses i abonats portin impreses i copiades, 
literalment, totes les clhusules generals que figuren en el 
model oficial de polissa, que recull, de forma resumida, al llarg 
de trenta-dues clausules, tots els drets i deures de les empreses 
i els abonats, i que ha estat publicat, en la seva versió actualit- 
zada i catalana, pel Departament d’hdústria i Energia, mitjan- 
Cant Decret 118/1985, de 18 d’abril. 

Insistint en aquest aspecte, esmentaré que el model contin- 
gut dels rebuts per a la facturació de l’energia electrica ha estat 
també objecte de regulació mitjanqnt resolució del 18 de des- 
embre de 1984, de la Direcció General d’Energia. Tanmateix, 
s’ha d’esmentar que les tarifes que són d’aplicacio al submi- 
nistrament elkctric s6n aprovades pel Ministeri d’llndústria i 
Energia i publicades en el butlletí oficial de I’Estat. En resum, 
es pot dir que no hi ha cap aspecte significatiu de les relacions 
contractuals entre les empreses elbctriques i els seus abonats 
que no esligui oportunament regulat i subsegüentment pu bli- 
cat al corresponent butlletí oficial. Tots els abonats disposen, 
des del primer moment de I’inici de llur relació amb les empre- 
ses ekctriques, d’un resum en forma de condicions generals 
annexes al seu contracte. 

Perb abans m’he referit a la funcib promotora de la informa- 
ció que la Constitució assigna als poders públics. Perquk una 
qüestió molt diferent i molt important és ?a de l’operativitat de 
la informacib, i, per descomptat, de la seva eflcicia. La infor- 
mació a I’usuari, perque li resulti realment Ijtil, ha de re- 
spondre a les seves necessitats concretes en un moment deter- 
minat. Ell vol que se li resolgui el seu cas concret, que se li in- 
formi sobre el que necessita saber en un moment determinat, 
que se i’atengui quan formuli una reclamació concreta. En 
aquest aspecte, la funció de 1’AdministraciÓ no pot tenir un ca- 

rhcter supletori, és la companyia corresponent la qual ha d’as- 
sumir la responsabilitat d’informar el seu client i el que ha de 
fer l’Administraci6, complint la seva funció i responsabilitat in- 
eludible de protegir el dret dels consumidors, e s  aconseguir 
que les companyies informin, estiguin en condicions d’infor- 
mar i es preparin degudament per informar. Fixeu-vos que he 
dit : ((aconseguir que estiguin en condicions d’infor mar N, i 
no he dit, simplement : ((obligar-les a. informar>>. S’ha d’anar 
mks enlla perquk, en definitiva, el que cal, en materia d’infor- 
macib a I’usuari per part de les empreses de serveis en general, 
és que adoptin un nou estil, una nova actitud mental. Aixb no 
els ha de venir del fet de declarar-les, simplement, empreses 
de servei públic si no és que s’aconsegueix una mentalitat de 
servei públic. Per aixb, el Departament, pel que fa a la defensa 
del consumidor en les seves relacions amb les companyies 
elkctriques, ha tractat de contribuir perquk passessin de la pri- 
mera consideració, que calia organitzar en el seu si les relacions 
públiques a una gradual adopció en un sentit de servei públic. I 
aixb, el senyor Diputat sap per experikncia que és més propi de 
les empreses privades, les quals han de lluitar en competencia 
per conservar una clientela, que de les anomenades co- 
rrentment ({empreses phbliquesn, les quals solen tendir a la 
prepotbncia en les seves relacions amb els usuaris. 

S’ha de reconeixer que, en aquest sentit, s’ha progressat -i 
aprofito I’avinentesa per assenyalar la influhcia que, en 
aquest procés de canvi de mentalitat de les companyies, han 
tingut les organitzacions de consumidors-, mitjanqant el dia- 
leg. Actualment les companyies tenen ja en compte la necessi- 
tat de consulta a les organitzacions de cunsumidors. Aquesta 
experikncia de diitleg seri beneficiosa per  al grup de treball, 
que es poma en funcionament a instincies del consell assessor 
de la Generalitat, en matkria de consum. En I’esmentat grup, 
representants del consell, juntament amb els de les companyi- 
es elkctriques, abordaran, d’una manera permanent, els ternes 
relacionats amb la informació, atencions i relacions administra- 
tives que les companyies han de mantenir amb llurs usuaris. 

Passem ara de la política d’informació a la política de defensa 
dels consumidors i usuaris. En materia de defensa dels drets 
dels cunsumidors, i pel que fa al subministrament elkctric, cal 
distingir dos aspectes. Primer : la possible atencib de les recla- 
macions per a la interrupció del subministrament, I,  segon, les 
mesures a adoptar per part de les companyies per estalviar pos- 
si bles anomalies en un Tu tur. 

Tal corn estableix la clausula número 32 de les condicions 
generals, en la pblissa d’nbonament per al subministrament 
d’energia elkctrica, les reclamacions, discrepancies, dubtes i 
interpretacions de les condicions de subministrament i de tot 
el que es relacioni amb aquesta pblissa seran resolts administra- 
tivament per I’osganisme competent de I’administració pública. 
en el territori de la qual s’efectu‘i ]’esmentat subministrament, 
i les parts interessades podran interposar recurs d’alqada contra 
la resolució en el termini de quinze dies. 

L’esmentada resolució esgotara la via administrativa, inde- 
pendentment del que ja s’ha excusat. Correspondri als Tribu- 
nals de Justícia, del lloc on s’efectui‘ el subministrament, d’in- 
tervenir en totes les qüestions prbpies de la seva jurisdiccib, a 
instancia de part interessada. A Catalunya, els organismes co- 
mpetents són els Serveis Territorials del Departament d’ln- 
dústria i Energia, que, des de sempre, han anat resolent les qii- 
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estions que els ciutadans els plantegen, exercint d’una manera 
activa i efectiva la tasca de defensa de llurs interessos davant 
les companyies elec trigues. 

hs per aixo que, ,amb referencia als incidents del submi- 
nistrament elktric provocats per l’onada de fred els dies 6 a 20 
de gener del 85, el Departament d’hdústria i Energia va elabp 
rar --i aixi ho va exposar el Conseller Hortala, en la sessi6 de 4 
de marg d’enguany en aquest Parlament, contestant una pre- 
gunta formulada, justament, pel mateix interpelmiant - un 
estudi sobre la base del qual els usuaris afectats, i amb raó sufi- 
cient, han pogut presentar reclamacions davant dels tribunals 
de justicia i treure’n la indemnització consegüent. 

Aixo s’ha produ’il, ha estat publicat a la premsa, en casos 
prou nombrosos. I és també per aixo que ei Departament d’In- 
diístria i Energia té en curs derealització l’inforrne que permet- 
ra conkixer les causes de la interrupcib dels subministrament 
electric que el gener i febrer d’enguany van afectar greument 
indústries, comerqos i domicilis particulars. Yinforme esta en 
estudi, i no és oportú, aquí, preveure’n les conclusions. I pel 
que fa a les mesures per estalviar futures anomalies, el Con- 
seIler Hortala, en l’esmentada sessió parlamentaria, ja va expo- 
sar ies adoptades pel Consell Executiu. De totes maneres, 
senyor Cigarrán, els motius i propbsits de capteniment del 
Consell Executiu van mks enlli d’incidents provocats per 
circumsthncies mes o menys excepcionals. Els proposits i 
motius de capteniment del Consell Executiu en defensa del 
consumidor i de l’usuari contemplen pressupbsits en qüestions 
de subministrament electric o d’al tres materies, pero centrant- 
nos en les de subministrament electric, vull assenyatar a títol 
d’exemple --i amb aixb acabo- que el meu Departament ha 
intervingut recentment a insthncies del Consell Assessor de la 
Generalitat de Catalunya en matkria de consum amb proble- 
mes relacionats amb determinada campanya publicithria duta a 
terme per una companyia elkctrica, i ha aconseguit que s’intro- 
duis, en l’esmentada campanya, l’element correctiu que es 
considerava imprescindible per tal d’evitar efectes desarienta- 
dors a I’usuari. 

. 

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

Conseller. Per a un torn de replica te la paraula I’I1.lustre Dipu- 
tat senyor CarEos Cigarrán, 

EI Sr. CIGARRÁN : Sefior Presidente, señoras y señores 
Diputados, sefior Conseller de Turismo, Comercio y Consu- 
mo, como las señoras y señores Diputados comprenderán, 
tambih es Conseller de Consumo, el sefior Oliveras, que al 
Presidente se le había olvidado, pero no me preocupa que se le 
olvide al seiior Presidente de la Mesa, 10 que IIQ sé es si el 
seiior Conseller es consciente que también es Conseller de 
Consumo, ademhs de serlo de Comercio y de Turismo. 
Porque, de IQ que se desprende de la respuesta que me ha 
dado, una saca la impresibn de que la informacibn que la Ad- 
ministración tiene que dar a 10s usuarios o a 10s consumidores, 
la deja a la buena voluntad de las cornpailias, de que las compa- 
fiias les informen a 10s usuarios, del cambio de mentalidad de 
las compañías, que las compafiias, sobre todo las privadas, que 
en este caso da la casualidad que las compañias en Cataluña, las 
privadas, dejan bastante que desear en ese tema, pero parece 
ser que las privadas pues ahora cambian de golpe de mentalidad 
y van a dar una informacibn exhaustiva sobre 10s derechos de 

10s abonados y resulta que no va a haber ningún problema. 
¿DÓnde estan las iniciativas del Consell Executiu para poder 

informar de las cuestiones en las cuales 10s abonados puedan 
encontrarse en situaciones de indefensibn por estar reci biendo 
un servicio públic0 en régimen de monopolio? iDÓnde estan 
esas iniciativas para informar? La h i c a  que nos ha anunciado 
es la variación de una campaña publicitaria en TV3, donde se 
decia que se hacía un servicio gratis y resulta que no era gratis, 
y han tenido que intervenir las asociaciones de consumidores y 
usuarios solicitando que se dijera, corno mimino, la verdad en 
esta campaña publicitaria. 

Pero en el resto de cuestiones, yo creo que la Administración 
de la Generalidad se ha limitado a consignar en 10s Presu- 
puestos un exiguo montante de dinem para subvencionar a las 
asociaciones de consumidores, y punto. Mientras que otras ad- 
ministraciones autonhicas  han versado ya la Ley de Defensa 
del Consumidor, se han preocupado de tener iniciativas incidi- 
endo frente a las compañías eléctricas cuando esas cornpafiías 
eléctricas cometían un abuso frente a 10s derechos de 10s abo- 
nados de la Administración de la Generalidad, que en este caso 
se ha limitado a no hacer nada, al rnenos desde el punto de 
vista del consumo, Porque es que en la respuesta del terna de 
defensa de 10s usuarios, el señor Conseller se me remite al 
señor Hortal& a las medidas que va a tomar el señor Hortala, 
pero, ¿cual es la iniciativa de la Conselleria de Consurno, 
desde ld Conselleria de Consumo cu91 es la iniciativa? Se ha ob- 
tenido alguna reunibn específica para tomar medidas concretas 
con las asociaciones de Consumidores y con 10s usuarios afecta- 
dos en zonas muy destacadas, en comarcas muy destacadas 
como Osona, Anoia o las comarcas gironines, donde se puede 
tener reuniones con gente, con usuarios que se reúnen para 
ver las si tuaciones que se han producido en esas zonas, la Con- 
selleria podria tener, corno rninimo, la iniciativa de tener una 
reunión con esos abonados y con las asociaciones de consumi- 
dores para presentar alguna alternativa a ias compañías eléctri- 
cas de c h o  se va a solucionar ei resarcimiento de 10s daños 
ocasionados por la falta de suministro. No me ha dicho nada de 
si tiene conocimiento la Conselleria de Consumo de las irregu- 
laridades cometidas desde el punto de vista de las cornpafiías 
elbctricas cuando varian unilateralrnente las condiciones del 
contrato de suministro. No se si tiene conocimiento, y, si tiene 
conocimiento, ¿cu61 es la opinión de la Conselleria de Consu- 
mo?; Les una opinión en sentido de informar a 10s consurnido- 
res mis alla del BoletiPr Qficial del Estudo o dei Diari Oficiul de la 
Generalitot, de informar a 10s consumidores cuáles són sus de- 
rechos, a 10s usuarios cuáles sbn sus derechos frente a las co- 
mpahías eléctricas cuando éstas utilizan un método de modifi- 
car las condiciones del contrato unilateralmente? Todas estas 
cuestiones yo creo que ponen de manifiesto que la Conselleria 
de Comercio, Consumo y Turismo de la Generalidad en 10 re- 
ferente a consumo, no &, al rnenos desde la propia Conselleria 
-yo no quiero decir que haya personas en la Conselleria que sí 
que se preocupen del tema del consumo, pero sin unas directri- 
ces clnras, sin un programa claro de saber exactamente a dónde 
se va, sino recogiendo unas iniciativas del Conseller de Consu- 
mo o de las asociaciones de consumidores cuando vienen las 
iniciativas en ios demás, pero no partiendo de una iniciativa 
clara desde la Administración sabiendo qué es 10 que ha de ha- 
cerse en defensa del consumidor y del usuari 1 7 .  
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Yo le advierto, sefior Conseller, que éste es un lema pun- 
tual, es un tema muy puntual sobre el tema de 10s usuaríos de 
las compañías eléctricas, pero que hay montones de temas de 
defensa del consumidor y del ususlrio que usted, señor Con- 
seller, tenia que abordar antes de que !os Diputados de esta 
Cárnara tengamos que traerlos aquí, porque hay montones de 
temas mis a116 de 10 que es la defensa del usuario de las compa- 
fiías eléctricas, que creo que la Conselleria de Consumo -que 
10 es también de Comercio y Turismo- debiera de abordar 
para defender el interes de todos 10s ciudadanos de Cataluña, 
de usted también, s e k r  Conseller, que también es consumi- 
dor y usuario. 

Muchas gracias, señor Presidente, señoras y señores 
Dipu tados, 

EI Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Gracies, lilustre 
senyor Diputat. Per a un torn de contrarkplica, té la paraula 
1’Honorabie Consel Ier, senyor O1 ivecas. 

El Sr. CONSELLER DE COMERC, CONSUM I TURISME 
: Grhcies, senyor President. Senyor‘ Cigarrhn, I’objecte de la 
seva interpeHaci6 era demanar al Consell Executiu quins són 
els seus propbsits de capteniment respecte a la seva política 
d’informacib i defensa dels consumidors i dels usuaris en rela- 
ció amb el subministrament etectric. 

El preambul de la seva interpellació, vostk el fonamentava 
en el fet que en el decurs d’aquests dos Últims anys milers de 
ciutadans de Catalunya han patit en les seves indústries, CQ- 

merCos i domicilis particulars la manca de subministrament 
elkctric, que els ha provocat greus perjudicis economics i, fins i 
tot, situacions d’incomunicacib de pobles en mancar un servei 
públic essencial, gairebé imprescindible en la nostra societat. 

ks lloable la seva preocupació per la defensa dels drets dels 
consumidors, i també crec que es important, per al Consell Ex- 
ecutiu, que vostk s’hagi vist obligat a fonamentar-la, almenys 
en el prehmbul de ’la seva interpel-lació, amb circumstincies 
excepcionals, perque aixo equival a dir que, pel que fa a 
circumsthncies normals, el capteniment dei Consell Executiu 
és 1 ’adequa t. 

Vostl: ho fonarnenh en dos fets succeits en dos anys conse- 
cutius : els incidents en ei subministrament electric provocats 
per I’onada de fred a Catalunya dels dies 6 al 20 de gener del 
85, i les nevades corresponents als dies 30 i 3 1 de gener d’en- 
guany, fets que no tenen altra relació que la d’haver succeit en 
dos anys consecutius i els que voste els ha volgut donar davant 
d’aquest Ple. 

Els incidents de subministrament ‘elkctric provocats per 1’0- 
nada de fred del 85 van ser per la combinació de diverses 
circumstancies de tipus atrnosferjc que van propiciar que 
durant els dies esmentats Catalunya estigués sota una onada de 
fred de tipus extraordinari, com feia aproximadament vint 
anys que no es produia. Aquesta onada de fred -lli va explicar 
voste mateix al Conseller Hortala- va ser la causa directa d’un 
increment de consum energetic per sobre de les demandes ma- 
xirnes, la qual cosa va provocar desajustaments i incidents en 
el subministrament d’enesgia ekctrica, i afecta part de 
Catalunya. 

Els dies 30 i 3 1 de gener d’enguarry es va produir la formació 
d’un mantell de neu que va abraqar gran part de la superficie 
del nostre pais, i aixo li ho explÍcB tambe el Conselles Hortali, 
acompanyat de fortes rafegues de vent que van produir gran 

acumulació de neu en determinats punts, i augmenti la pressió 
i els esforqos sobre les estructures rnetd4ques de sosteniment 
de les línies elkctriques, provoc8 llur doblegament, sense que 
fins ara s’hagin constatat fallides de la cimentació. 

Li he dit que l’informe del llepartament d’indústria i Ener- 
gia s’esti realitzant, per6 també li dirk que la premsa ha avangat 
conclusions. Hi ha un estudi realitzat pel Col-legi Oficial &En- 
ginyers de Catalunya de la delegacio de Girona, i també he 
tingut coneixement d’un informe emes per I’oficina meteoro- 
Iogica de I’aeroport de Girona-Costa Brava, en el qual es con- 
clou que l’accib conjunta i simultania d’aquells elements clima- 
tolbgics van determinar la situació atrnosfkrica que pot 
quali ficar-se d’excepcional. 

Vostk també va preguniar ai senyor Hortali, senyor 
Cigarrh, si la defensa ... Jo li diré, senyor Cigarrán, que vosti: 
va preguntar al Conseller Hortala; ara interpe1.h el Conseil Ex- 
ecutiu, peco, senyor Cigarrh, la defensa dels consumidors no 
s’ha de contemplar nom& en circumsthncies excepcionals. La 
defensa dels consumidors ha de ser una preocupació perma- 
nent i constant, de cada moment, entre altres raons perquk és 
un mandat constitucional. L‘informe del Departament d’In- 
dústria i Energia estB en curs; no és oportú, com li  he dit, pre- 
veure’n les conclusions. La defensa dels consumidors és una 
qüestió seriosa, tan seriosa com poden esser els grups de tre- 
ball, i aixo ho han entksles mateixes organitzacions de consu- 
midors a les quals vostk s’ha referit que, renunciant a la f k i l  
demagogia -potser perque elles no en tenen necessitat-, ha 
suspes tot judici, condemna o exigencies, fins que I’informe es- 
tigui a la Seva disposició. 

En aquest aspecte, em plau constatar que han confiat en la 
voluntat i sentit de responsabilitat de l’organisme que ha assu- 
mit la tasca de recollir dades, analitzar-les i establir-ne les con- 
clusions oportunes, i en la institució que no tan sois té el 
mandat constitucional de defensar i protegir els consumidors i 
els usuaris, sinó que en té una autentica i sincera vocació. 

Grhcies, senyor President. 
(El M. H. Sr. Presiden, es reincorpora ai seu í / d  

Xnterpeklaciii al Consell Executiu 
sobre la concessib de subvencions 

El Sr. PRESIDENT : Per a la interpefiació següent que for- 
mulen els Diputats il-lustres senyor Xavier Guitart i Santiago 
Riera, tinc el gust de donar la paraula a un dels dos. L’Iflustre 
Diputat senyor Guitart te la paraula. 

Ei Sr. GUITART I DOM6NECI-l : Moltes gracies, Molt 
Honorable senyor President. Senyores Diputades, senyors Di- 
putats, la interpetlació que anem a formular en aquests mo- 
ments es basa, bhsicament, en els proposits decapteniment del 
Consell Executiu de caca a la subvenció, o a la concessió de 
subvencions, a cooperatives i a societats anbnirnes laborals. 

Fem aquesta interpetlació, senyores Diputades, senyors Di- 
putats, perque després d’exarninar la política seguida per la Dí- 
recció General de Cooperatives, el Director General de la qual 
ens acompanya avui, hem pogut constatar que hi ha una absen- 
cia molt important de política, juntament amb aitres dades que 
ara immediatament vaig a descriure. 

En primer lloc, parlaré de dades, xifres; després far6 un co- 
mentari i, finalment, parlarem de la interpel.lació estrictarnent 
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formulada. Les dades referides al 1985 -deixo enrere altres 
anys per concretar-nos a l’any passat- eren exactament 90 
milions de pessetes de la Direcció General d’Ocupaci6, que es 
dedicaven, bisicament, a subvencionar aquelles cooperatives 
O anonimes laborals que provenien de transformació d’empre- 
ses comercials, industrials o financeres. 

D’altra banda, de la Direcció General de Cooperació hi 
havia una partida de 36 milions de pessetes, 

Doncs, bé, en total, han rebut subvenci6 -sobre la base d’a- 
questes particiqs- “cent quaranta-sis empreses. D’aquestes 
cent quaranta-sis empreses, una sola d’elles se n’emporta prop 
clel 50%0, és a dir, 40 milions de pessetes. Vuit, només, d’a- 
questes empreses, reben una subvenció d’un import superior 
al milió de pessetes; vuit. En queden cent trenta-vuit, que 
reben una subvenció -com a mitjana- de 230.000 pessetes, 
que van algunes des de 100.000 pessetes, altres més amunt, 
pero en cap cas passen del mig milió. 

Aquestes, per tant, són unes primeres xifres que crec jo que 
són suficientment eloquents, perb quina és la nostra reflexió a 
l’enlorn d’aquestes xifres, d’aquestes dades que acabem de 
subministrar‘! La primera reflexió - i  ja s’ha dit aquest matí 
per part del Diputat II4ustre senyor Maties Vives- 6s l’absolu- 
ta insuficiencia de la dotació pressupostiiria per a les subvenci- 
ons a cooperatives i a anonimes laborals. És evident que quant 
al moviment cooperatiu i a les anonimes laborals de Catalunya, 
que apleguen ja prop, o més de 10.000 llocs de treball; és evi- 
dent que quan se’is dova amb un pressupost tan escis es té una 
consideració envers aquest tipus d’empresa, una concepció 
estrictament assistemial i no industrial. Aquesta 6s una prime- 
ra reflexib critica que ens preocupa perque altrament no tindria 
cap sentit que 90 milions de pessetes fossin una quantitat ac- 
ceptable, no ridícula, per subvencionar el moviment 
coopera ii LI. 

Perb ens preocupa, a part d’aixo, una altra qüestib. Nosaltres 
entenem que 230.000 pessetes com a mitjana -100.000 en 
alguns casos, altres quantitats en altres- donades a cent 
trcnla-vuit empreses no és all0 que puguem dir un exemple de 
política inciustriai, en aquest cas en ei camp cooperatiu, 12s evi- 
dent que aquest sistema de repartidora -el meu company San- 
tiugo Riem deia CIC {<repartidoreta>>, i és veritat, perqui: sbn 
quanlilats molt petitcs- contribueixen a una planificació, 
no contribueixen a un eix programatic de potítica inclustrial, 
tot cl contrari, és il dir, aqui es tracta de repurtir petites quanti- 
tats a molia gent, allb que lanibk un conipany clel meu grup en 
diu {<la politica de l’esquiixadar), i que realment no poden so- 
Iiicionar gaires llocs de treball. Vostks saben el que costa crear 
llocs de [reball; amb IOO.000 pessetes no es crea aquest lloc de 
tre ba I 1. 

Per tant, la segona reflexió és aquest problema de no tenir, 
de no trobar, de no eníendre que hi hagi una política mínima- 
ment xifrada per donar prioritats a I’Iiora de donar questes 
subvencions; no la trobem, i ,  en tot cas, si que podríem pre- 
guntar amb quina discrecionalitat a unli empresa se l i  donen 
100.000 pessetes i a ~ ina  altra se l i  donen 250.000 pessetes O 

300.000, quantitais, totes elles, bastant petites. 
A les comunitats autonomes, a la major part d’elles -Múrcia, 

Castella-Lleó, País ValencEB, Euskadi -, les dotacions s6n bas- 
tan1 més importants. €-li Iia decrets fets, d’aquests Governs 
autonomics, que subvencionen entre 200.000 i 400.000 pesse- 

tes per cada lloc de treball que creen, aquest tipus d’empreses, 
no una subvenció de 100,000 pessetes i res més. Probablement 
6s una política més racional, més cornprenedora. 

I, finalment, hi ha un tercer punt, que és del que nosaltres 
volem parlar aquí, que és que ens sembla que també hi ha irre- 
gularitats. I quan es diu aixo, normalment es diu : <<demostra- 
ho>>; en parlarem, efectivament. I m’he de remetre altra 
vegada al cas APENFOR, malgrat que el senyor Pujol -el Pa- 
pular, naturalment- digui que aixo pot ser un estratagema 
ampli dels socialistes per allargar un terna indefinidament. No 
es aquest el cas, senyor Pujol; nosaltres, moltes vegades hem 
proposat coses que la majoria no ha votat i ,  per tant, estem en 
I’obiigació de continuar traient aquest terna. Nosaltres, quan 
vostk fa aquest judici d’intencions, no el  corresponem amb un 
altre judici d’intencions quan voste va retirar una pregunta des- 
prés cl’una subvenció de 40 milions de pessetes. 

APENFOR. Vaig demanar ai Consel 1 Executi u, al %onseller 
de Treball, que em donés informació -acollint-me a I’aartide 
13 del Regfament- sobre els documents que va presentar 
aquesta empresa, que permetien fer mereixedora aquesta em- 
presa de la subvenció corresponent. 

El Conseller de Treball em va contestar que anés a la Con- 
selleria, que molt amablement me’ls ensenyaria -com així va 
ser. Vaig estar a la Conselleria i vaig examinar aquests docu- 
ments, i per aixo dic que ara en puc parlar amb niks fonament 
de causa perque parlo sobre els documents que el senyor Radia 
em va ensenyar i ,  naturalment, no parlaré, o no explicaré el 
contingut precís, minuciós, d’aquests documents -no em co- 
rrespon de fer-ho, em sembla que no-, perh sí de donar 
aquells elements que a la Cambra puguin ser suficients com 
per entendre que certament hi ha irregularitats. 

En concret, es va demanar aquesta subvencib per solucionar 
el problema tresorer que va comportar el finanqarnent dels es- 
tocs. Doncs, molt bé, vam estar examinant el balanq, el 
compte d’explotació, i ens trobem que l’any exactament 83, 
l’any 83, el segon seniestre que es quan es va muntar aquesta 
empresa, a I’any 83 va haver-hi unes pkrdues exactament de 
68 milions de pessetes. L‘any 84, aquesta empresa va tenir 
unes p&rdues de 96 milions de pessetes, i cm deixo els núme- 
ros addicionals. Del 85 no hi ha dacles, el que sí que se sap és 
que va rebre 40 milions de pessetes i que l’empresa va tancar, i 
que es va donar, aquesla subvenció, sobre la base cl’un Decret, 
concretament el Decret 246, de concessió de subvencions n so- 
cietats mbnltnes laborals i cooperatives, provinents cle la trans- 
formació d’empreses comercials, industrials i financeres, que 
diu que concrctarnent es donaran subvencions a aquelles em- 
preses que garanteixin el iuanteniment o creació de llocs de tre- 
ball. Justament aquesta empresa no n’ha garantit ni un, ni l’ha 
mantingut, ni I’ha creat; ha tancat. 

Aleshores, corn es pot donar una subvenció de 40 milions de 
pessetes a una empresa que tanca, a una empresa que ja tenia 
un deficit acumulat molt important, una empresa que normal- 
ment ha treballat en el descobert i ,  per tant, sofria una cirrega 
financera d’entre el 15 i el 20°/0? Com es podia donar a aquesta 
empresa per mantenir llocs de treball, senyor Conseller? Si 
voste ve aquí, i em diu : ((No, és que aquesta empresa tenia 
uns deutes, tenia uns creditors i jo vaig creure que els havia de 
pagar,}), jo valoraré si hi estic d’ncorcl o no, pecb I’entendré. 
Perb si vosti: em diu que dóna 40 milions + pessetes per man- 
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tenir llocs de treball, senyor Conseller? Si voste ve aquí, i em 
diu : ({No, 6s que aquesta empresa tenia uns deutes, tenia uns 
creditors i jo vaig creure que els havia de pagar. )>, jo valorar6 si 
hi estic d’acord o no, pero I’entendrk. Pero si voste em diu que 
dóna 40 milions de pessetes per mantenir llocs de treball a una 
empresa que ha tancat, aleshores, ja no el puc entendre. 

Virem estar mirant, naturalment, la carpeta de justificants 
de pagaments d’aquests 40 milions de pessetes. Era francament 
ininteldigibie, senyor Conseller. AIla hi havia un import super- 
ior als 40 milions de pessetes. 

Hi havia dades tan sorprenents COM, per exemple, que per 
un import de 6 milions de pessetes, estaven qualificades les re- 
tencions de I’lmpost de Rendiment de les Persones Fisiques, 
I’ERPF. És a dir, es comptava YIRPF, per valor de 6 milions de 
pessetes, com un pagament de ¡’empresa. ks illegal, senyor 
Conseller, wste ho sap, i estara d’acord amb mi que és absoiu- 
tament ilkgal. 

Deixant la legalitat de banda, anem ja a un simple problema, 
podriem dir-ne, de minima correcci6 o d’htica, perb és que ens 
trobem que importants carrecs dirigents --altíssims carrecs 
dirigents-, no en dic el nom, d’aquesta cooperativa, contra- 
cten la seva prbpia empresa privada i, naturalment, amb un 
import molt considerable de milions de pessetes. 

Senyor Conseller, a nosaltres, aixb ens preocupa. Ens fa i”- 
fecte que voste no ha dotat la Conselleria d’un programa, d’un 
pressupost suficient, i que ha actuat, en aquest as ,  jo diria que 
amb la discrecionalitat de qui actua amb un sentit patrimonial 
de les coses. A l’empsesa privada hi ha un sentit patrimonial, 
perb seh verifiquen els resultats; sembla que a la Conselleria 
es verifiquen les aparences, 

Per aixo, senyor Conseller, li fem aquesta interpe+laciÓ. Ex-’ 
pliqui’ns quins són els prophsits de capteniment per a1 futur. 

Moltes gracies. . 
El Sr. PRESIDENT : Per contestar, en nom del Consell Ex- 

ecutiu, tinc el gust de donar la paraula a I’Honorable Conseller 
senyor Badia. 

El Sr. CONSELLER DE TREBALL (Oriol Badia) : Molt 
Honorable senyor President, 11-lustres senyores i senyors Di- 
putats, el Consell Executiu, i concretament del Departament 
de Treball, fins al moment present, ha canalitzat els seus esfor- 
ws i les seves poques disponibilitats pressuposthies en dues 
grans línies d’actuació, corn ja ha dit molt bé 1’11-lustre senyor 
Diputat interpel-Iant, pel que fa al grup compost per les empre- 
ses cooperatives i les societats anonimes laborals. 

L‘any 1985 --i amb aquesta especificitat concreta, aquestes 
dues vessants- es gestionen, una, per la Direcció General de 
Cooperacio i ,  I’altra, per la Direcció General d’OcupaciÓ. Real- 
ment, es important fer aquesta matisació pel que després diré. 

La Direcci6 General de Cooperació, amb l’objectiu priori tari 
de reforpr el moviment cooperatiu i el manteniment de les 
seves estructures, per mitja del Fons d’Ajut al Cooperativisme 
i amb un pressupost de 36 milions de pessetes, concedí les CQ- 

rresponents subvencions fins a I’esgotarnent, evidentment, de 
la partida. 

Aquesta Direcció General va procurar fer-ho, bhsicarnent, 
per mitja de les diferents federacions de cooperatives, a fi d’in- 
cidir propiament en el moviment cooperatiu prbpiament dit. 
Així, per exemple, d’aquesta partida es van dedicar, a la Fede- 
racid, de Cooperatives de Treball Associat, 4.240.000 pessetes; 

a la Federació de Cooperatives Agriries, 3.400,OOO pessetes; a 
la Federació de Cooperatives de Serveis, 2,425.000; a la Confe- 
deració, una partida molt més elevada, 8 milions, i ,  evi- 
dentment, a part, doncs, de les altres federacions de cooperati- 
ves, que també van tenir un ajut important, la resta d’entitats 
van rebre una quantitat que, corn poden imaginar els senyors 
Diputats, va ser realment molt més reduida. Ara, era essencial- 
ment per posar en relleu la politica adreqada essencialment 
vers la Confederacib i les federacions de cooperatives. Aixb, 
pel que fa referencia a aquesta primera línia d’actuació. 

1 Per altra banda, i respecte ai tema més puntual que ara, en 
aquest moment, ens ocupa, la Direcció General d’Ocupaci6, 
independentment del que destina a ocupació comunithia -o 
va destinar, en ei pressupost de l’exercici passat, a ocupació 
comunithria-, que es ,  evidentment, on va la major part del 
pressupost del Departament, disposa d’uuna partida de 90 mili- 
ons de pessetes pel concepte {(Empreses comercials i industri- 
als,), i que les destina a donar suport a les societats anonirnes 
laborals i les cooperatives, mitjanCant aportacions basicament 
-bisicament- dedicades al manteniment dels llocs de treball 
. Ei detall d’aquests ajuts, realment, fbsa exhaustiu de donar-lo 
ara, pero, per altra banda, ja es troba publicat en el ButiIeti del 
Parlament de Catalunya número I I 3, en la pigina 5 3 5 O a 

Em permeto d’insistir que, fins a l’any 1985, aquest tipus 
d’ajut ha estat irnrners dins la política &actuació per combatre 
I’atur, molt lligat als plans d’ocupacib, i per aquesta raó figura- 
va la dotació en el pressupost específic de la Direcció Generat 
d’Ocupaci6 i no en el de Cooperatives, corn abans he 
assenyalat. 

Efectivament, una part molt important d’aquesta partida es 
va destinar a ajudar el flnanqament de la cooperativa de segon 
grau APENFOR, la qual, en aquelles dades -fa més d’un any 
en aquests moments, ja- continuava treballant regularment, 
encara que, evidentment -i prou conegut, no sols pel Depar- 
tament de Treball, sinó també per tots els Diputats d’aquest 
Parlament-, amb dificultats realment importants. 

Els motius pels quals el Departament va creure, amb tot, 
destinar aquesta aportacidr a la cooperativa APENFOR s6n real- 
ment importants i ja ho he dit en les reiterades intervencions 
sobre el tema en aquesta Cambra, per6 ho haig de tornar a re- 
ssaltar. D’una banda, és a dir, de pas, k s  evident que la coopera- 
tiva es trobava en unes circumstancies, en aquell moment, ur- 
gents, perqul! la llenya continuava apilotada al bosc, i la coope- 
rativa, per un problema de tresoreria, no podia triturar-la i, d’a- 
questa manera, fer-la efectiva, i amb I’ajut es va aconseguir la 
cuntinu‘itat de I’activitat de la cooperativa, fins que -i  aquesta 
era la finalitat que perseguiem- el Departament d’Agricultura 
prengués el relleu al Departament de Treball en aquesta activi- 
tat de neteja dels boscos, amb les finalitats abans expressades, 

No oblidem que, malgrat tot, es tracta d’un programa que va. 
néixer de la ma d’aquest Departament de Treball, inspirat en 
cinc principis bhsics, com són el de cercar noves fórmules d’o- 
cupacib, lluitar contra els incendis, alleugerir el cost energetic 
de les empreses catalanes, cercar la participacib dels mateixos 
treballadors i incidir en un dels col-lectius més durament cas- 
tigats per la crisi economica, com són els treballadors amb poca 
qualificaci6. 

Haig de dir que les subvencions, com la mateixa justificació, 
van s e r  degudament controlades. De qualsevol manera, és im- 
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portant fer pales que, si comparem els ajuts totals que s’han 
destinat a aquesta activitat amb l’import total destinat aquests 
Últims anys als programes d’ocupació, que han estat prop de 
13.000 milions de pessetes, aquesta cooperativa n’ha rebut 
una quantitat: ínfima. Amb aixo no vull pas dir que aquesta 
quantitat sigui insignificant, sinó, ben al contrari, per aquest 
motiu, el Departament de Treball ha dut a terme el control de 
les aportacions. Pero és malt important assenyalar que, avui, 
més de cent persones es guanyen la vida en I’activitat de la 
neteja de boscos d’& manera permanent, COM a continuació 
d’aquesta experiencia, cosa que no s’ha pas aconseguit amb la 
destinacib d’altres ajuts molt mes importants. 

Com a referkncia, podríem dir, de l’kxit d’aguesta idea porta- 
da a la practica, &s que ara, per exemple, noto a la premsa uns 
anuncis amb la mateixa preocupació pels boscos, portada a la 
muntanya del Tibidabo : <<Arbres de Collserola>>, iniciativa 
que promouen la Corporació Metropolitana de Barcelona i 1’1- 
NEM. Per tant, jo diria que aquesta experiencia, que ha estat 
profitosa, realment, per al Departament de Treball, ho és 
tambk per a moltes altres entitats piibliques del nostre pais, del 
nostre país i, fins i tot, de fora del nostre país. 

Els altres 50 milions de pessetes van ser distribuits entre di- 
ferents empreses cooperatives i anonf mes laborals, segons la 
relaci6 que he mencionat ja abans, que va publicar el Butlleri 
Ofcial dei PurJament de Catahnyu. I, evidentment, el criteri 
primordial va ser també el d’ajudar a mantenir aquests llocs de 
treball. Cas per cas van ser estudiats per la Direcció General de 
Cooperació. No cal dir que te raó el senyor Diputat, que amb 
aquests ajuts poca cosa fem a favor del manteniment dels llocs 
de treball per  aquestes cooperatives; té raó que sbn quantitats 
simboliques, pero és que el pressupost n~ ens dóna per a més. 
Voldríem, realment, que s’incrementés, que tinguéssim la 
possibilitat d’incrementar-lo, perque drqariem una altra 
forma d’actuació, peru ja que ha insistit, el senyor Diputat, en 
els propbsits de capteniment, sobretot de cara al futur, jo li  vull 
dir que, en el Projecte de Pressupost d’enguany, presentat pel 
Consell Executiu al Parlament, ja figuren les dues partides a la 
Direcció General d’OcupaciÓ, i aquestes partides van adreqades 
a la concessió de sub\/encions a cooperatives i societats anoni- 
mes laborals, i entitats sense anim de lucre, per les quantitats 
de 1 O3 milions i 35 milions, respectivament, independentment 
del pressupost presentat per l’organisme autbnom de I’lnstitut 
per a la Formació i Promoció Cooperatives, d’dtres 30 milions 
de pessetes. 

En el marc del foment del cooperativisme, la Direcció Gene- 
ral de Cooperació té preparats diversos programes adreFrlts a 
les cooperatives catalanes que, si bé no són específics per a les 
cooperatives de treball associat i per a les societats anbnimes la- 
borals provinents de ia transformació d’empreses comercials, 
industrials o de serveis, ks evident que s’hi poden acollir per a 
la concessió dels ajuts, com un dels criteris preferents, i figura- 
rh també ei del manteniment de llocs de treball. 

Perb jo vull assenyalar que el primer programa tinclrri COM rl 

finalitat el suport a la creació i el manteniment de societatscoo- 
peratives i anonimes laborals, mitjanqant subvencions eco& 
miques lligades a la inversió o la capitalització, per tal d’abaratir 
el cost dels requeriments financers a les empreses d’economia 
social. 

Tambk s’hi contempla&, encara que amb carhcter excepcio- 

. 

nal, la possibilitat de subvencions economiques a fons perduts, 
Ferb es tracta, en definitiva, de possibilitar projectes empresa- 
rials viables, perb que compten amb poca aportació de capital, 
com a conseqiiencia dels escassos recursos econbmics dels 
socis, 

El Sr. PRESIDENT : Prego YHonorable orador quc tingui 
en compte que el seu temps s’ha consumit ja. 

El Sr. CONSELLER DE TREBALL : Acabo. Gricies, 
senyor President, acabo de seguida. 

L‘objecte d’aquest programa és donar suport economic en 
actiu fix, capitalització, o bé per al finanGament del circulant 
que realitzin les societats cooperatives catalanes per a la crea- 
ció, el manteniment o I’ampliaciÓ de les seves activitats 
empresarials. 

La finalitat del segon programa és la de concedir ajuts per a la 
consolidació del moviment cooperatiu. Per al fomect i I’estÍ- 
mul dei moviment cooperatiu es podran financar, en part, acti- 
vitats de les diferents federacions d’empreses comunitaries le- 
galment constitu’ides a Catalunya, adreGades a la realització 
d’actuacions concretes i a la creació de serveis destinats a l’as- 
sistencia tkcnica i la gestió de les societats associades. Dins 
I’ambit d’aquest programa, el Departament de Treball podrh 
signar amb les federacions de cooperatives i societats anonimes 
laborals de Catalunya els oportuns convenis-marc. 

Independentment d’aixo, voldria encara mencionar el fet 
que s’esta gestionant la transferencia del que resta de l’antic 
Fons Nacional de Protecció al Treball, que confiem que podrii 
dotar d’un gran ajut financer el Departament de Treball per es- 
cometre aquesta nova línia d’actuació. 

Finalment, també voldria dir que, en el conveni que vam 
signar el 23 de gener proppassat amb el Ministeri cle Treball, es 
contemplava I’estudi de la creació d’un fons d’avals, Estem tre- 
ballant realment en aquest tema, perque considero que fbra 
del mhxirn interes poder aconseguir la creació d’aquest fons. 

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

El Sr. PRESIDENT : L‘IIhtre Diputat inlerpeElant vol 
tornar a intervenir per a la rkpiica? (Pausa.) 

EI Sr. GUITAKT I DQMkNECH : Moltes gracies, Molt 
Honorable senyor President. Senyores Diputades i senyors Di- 
putats, senyor Conseller, jo li  auguro una vida molt llarga; s’ho 
agafa molt bk, s’ho agafa molt bé. Aquí s’han dit coses bastant 
serioscs, bastant importants que, si me les diguessin a mi, pro- 
curaria dir que no són veritat. Jo entenc que si voste no diu 
aixo és que realmerit compren o accepta que són de la manera 
que les he dit, i encara ha afegit que les ajudes a una determina- 
da cooperativa eren <( degudament con trolades >>, <( deguda- 
ment controlades>>. Que vol dir? Que vasles han participat 
amb les coses que jo denunciava abans? ks bastant preocupant, 
senyor Conseller, i s’ha de tenir -perdoni- la sang molt 
freda, molt freda, per comparar el problema de Collserola, un 
programa de la Corporació Metropolitana de Barcelona que 
estli financat per l’lnstitut Nacional d’Ocupacib, i que no te res 
a veure, no té absolutament res a veure, senyor Conseller, 
amb el seu programa, que ha fracassat, que és aquest programa 
que ha costat més de vuit-cents milions de pessetes, no hi té 
ses a veure; ni hi tenen res a veure altres experiencies munici- 
pals, que vostb les ha citat com a continuació d’una experiencia 
absolutament fracassada, perquk no en que(’ 1. ni una; en tot cas 
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han quedat deutes, res més que deutes. 
Vaste diu que el pressupost no li dóna per m6s. Pero, escolti, 

senyor Conseller, nosaltres, I’oposició, els pressupostos els 
podem esmenar i, en la major part de les vegades, les nostres 
esmenes no van endavant, El pressupost el fan vostes, vosths 
són els que han de tenir unes prioritats, si per voste aixb no 6s 
una prioritat, doncs, aleshores ens entenem; ara, si per voste 
és una prioritat i el Consell Executiu no li fa cas, aquest és un 
altre problema. 

Perb ks que, a més, vostb barreja els conceptes : diu que hi 
havia 90 milions de pessetes l’any passat, que eren per finanwr 
cooperatives anhnimes laborals, i diu : H d’ocupació comunit& 
ria,); no té res a veure, senyor Conseller; l’ocupació comunita- 
ria és aquell concepte que tenia I’any passat 2.700 milions de 
pessetes, per crear ocupacib, i que aquest any vostks, sorpre- 
nentment, el treuen deis pressupostos, i queda un buit clamo- 
rós en la lluita contra l’atur, per part del Govern catala. 

Senyor Conseller, V O S ~ ~  ens ha dit, finalment, que pensava 
fer d’ara endavant; 6s a dir, finanprkrn les federacions de coo- 
peratives, farem aixo, el de més enlli ... Aquestes parauies, 
senyar Conseller, sbn les mateixes, gairebé fil per randa, que 
les que ha dit vosth en altres ocasions en aquesta tribuna al si 
de la Comissió i en respostes per escrit i en la rnernbria dels 
pressupostos, i amb aquesta rnernbria i amb aquest programa 
vostbs han fet el que han fet. Per tant, de cap manera em pot sa- 
tisfer la seva resposta. 

JO voldria que em digués un programa polític, uns criteris, 
una linia de prioritats a l’hora d’establir unes subvencions, 
amb una política industrial clara; dir : {{aquests sectors sí, 
aquests sectors no n, o es que e1 Departament de Treball ha de 
ser el Departament de Serveis Socials del Conseller Laporte? 
Em sembla que 130. Les cooperatives, molt per sobre de ser co- 
operatives, són empreses i si no són rendibles no tenen ra6 de 
ser, senyor Conseller, i no pot ser que vostks neguin subvenci- 
ons a cooperatives que j a  funcionen i poden ampliar la plantilla, 
poden mantenir i crear llocs de treball i les donin a altres que 
tanquen l’endemh, o bé, el que no pot ser és que donin 40 mili- 
ons de pessetes per pagar el deute als creditors d’una empresa 
privada. 

I, aleshores, encara és més sorprenent que, quan nosaltres 
demanem una comissió d’investigacib ens diguin : <<no>>. I, 
quan nosaltres fem una proposicio no de llei, senyor Pujol --i 
per alxo insisteixo que ens fem pesats en aquest tema-, derna- 
nem que es compleixi la Llei, demanem que es faci una inspec- 
ció perquk es cornpleixi la Llei de Cooperatives, una cosa que 
hauria de fer d’ofici el senyor Conseller, i el Grup de Conver- 
gencia i Unib vota que no; 6s a dir, no es pot complir la Llei de 
Cooperatives, senyores i senyors Diputats. Tenim una empresa 
il-legalment tancada, perquB la Llei de Cooperatives mana fer 
assemblea general per tancar-la, la Llei de Cooperatives de Ca- 
talunya mana crear una comissió liquidadora.. . El senyor Con- 
seller vota que no a aquests trhmits de la Llei. Ens crea una ter- 
ri ble confusib, senyor Conseller. 

Naturalment, haurem de procedir a presentar una moció 
que, no se, intentara anar en aquesta direcció, que es compleixi 
la Llei, intentar8 ..., una mociú que procuri garantir que voste, 
Conseller de Treball, fa complir la Llei de Cooperatives de Ca- 
talunya; que voste, Conseller de Treball, ha d’investigar, ha de 
fer inspeccionar la destinaci6 d’aquests 40 milions de pessetes i 

vostl: ha de garantir que en aquella carpeta tan grossa no hi 
hagi documents corn els de I’IRPF i hauria de garantir que no 
hi haguessin tantes altres factures -del contingut no en parlar6 
ara- que no hi haurien de ser i ,  corn a mínim, que quadrés, 
que fossin 40 milions de pessetes, que no fossin altres quanti- 
tats. Senyor Conseller, ho he pogut estudiar. Presentarem la 
moció proximament. 

Gracies. 
EI Sr. PRESIDENT : L’Honorabie Conseller vol tornar a 

intervenir? 
, El Sr. CONSELLER DE TREBALL : Senyor President, se- 
nyores i senyors Diputats, bé, a mi em desconcertaria el senyor 
Diputat, si tingués en compte la seva pregunta, que diu.,., la 
seva afirmació, que diu que no tenen rab de ser aquelles em- 
preses que no són rendibles. 

Bé, si ens regissim ljnicament per aquest concepte de la re- 
ndibilitat, em sembla, em sembla que hauríem de suprimir 
mol tes activitats que no son rendibles, ecanomicament 
rendibles. 

Un pla d’ocupació dificiiment té una rendibilitat economica, 
perb té una rendibilitat social molt important. Jo el que vull as- 
senyalar, i em sembla que ks, fins i tot, una mica absurd que’ho 
hagi de fer jo, aixb, en contestacio a una interpeHaci6 del 
Grup Socialista, de posar en relleu la importancia de la rendibi- 
litat social. 

Que l’empresa APENFOR, que !a cooperativa APENFOR 
ha estat deficitaria, aixb ho hem vingut dient des del primer dia 
i d’aquí la raó de les subvencions, perb la seva rendibilitat 
social ha estat reaiment important, i ho ha estat perque gracies 
a aquesta iniciativa avui continuen netejant-se els boscos 
d’una manera insuficient, evidentment, perquk caldria mds in- 
iciatives d’aquest ordre, perb continuen netejant-se els boscos, 
concretament, hi estan treballant, en aquests moments, divuit 
colles, algunes d’elles ja cooperatives, algunes de les anteriors 
Cooperatives, mes de cent persones, concretament cent vuit 
persones, les maquines continuen triturant i produint la bio- 
massa per al consum, en substituciú d’altres fons energktiques, 
i crec que aixb ks realment important. 

Ei reconeixement d’aquesta importancia potser no cal que 
vingui d’aquesta Cambra, pero m’agrada llegir aquest telex 
que he rebut, que ha rebut precisament el Departament d’A- 
gricdtura, on actualment es desenvolupa aquesta activitat, i 
que diu ..., ve de la Comunitat Valenciana, i diu : (assabentats 
del fet que disposeu d’equips per estellar biomassa us preguem 
que ens deixeu durant dos dies de la setmana proxima un 
equip complet per realitzar unes proves, a la Comunitat Auto- 
noma Valenciana, ja que la Conselleria d’industria, Cornerq i 
Turisme de la Generalitat Valenciana esta promocionant una 
empresa, BEARSA, de producci6 d’estella per a combustible. 
Les despeses ocasionades aniran al nostre compte. Agraint a la 
bestreta la seva gentilesa, el saluda Mario Azara. )) 
E, jo crec, doncs, que potser si que no serveix I’exemple 

que he mencionat abans de Collserola, pero em sembla que 
aquest altre exemple potser, doncs, ho es més, d’indicatiu. 

Que no complim la Llei? Que no fem complir la Llei? Miri, 
jo no ho sé, perque l’altre dia en la sessió a Comissió em van 
deixar perque contestks jo algunes qüestions que es podien 
haver contestat en aquells moments, no? Diu : ({el Consell 
Executiu, en compliment de l’article 100 de la Llei 411933, de 
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Cooperatives de Catalunya, irnpulsarh una inspeccib sobre la 
situaci6 econhica, fiscal, laboral i jucidica exacta de la Coope- 
rativa de Segon Grau APENFOR. H 

Bé, no sé si s’ha adonat 1’11.lustre senyor Diputat que aquesta 
inspecció a qui li correspon fer és al Departament que té al seu 
carrec les cooperatives, i el Departament esta prou imbliit de la 
situació d’aquesta cooperativa, a tots els efectes, fins i tot d’a- 
quells que l’empresa es feia carrec de pagar certes obligacions 
del personal com a compensació, en certa manera, salarial. 

Per tant, hi havia-aquesta cornpensacib. Que aixb consti 
d’una manera, que vostk diu que Ii ha costat d’entendre per la 
documentacib, en aixb ja no m’hi fico, en la seva posicib, perb 
que si que realment, i li agraeixo que així, almenys, ho hagi re- 
conegut, que el Departament de Treball ha estat totalment 
obert als seus aclariments, i qu& ha trobat? Un dhficit? Que ja 
el sabiem, que mai s’ha dissimulat en aquesta Cambra. Quk 
s’ha trobat? Aquest detallet, que voldria jo també constatar, 
perb que realment I’empresa, carn moltes empreses també es 
fan &rec de pagaments de la quota obrera de la Seguretat 
Social i a &rec de l’eempresa, aixb, que és compensació, és in- 
crement de sou. Per tant, no puc entrar en aquest detall especi- 
fic, perb, en qualsevol cas, no tindria mBs importhncia. 

Ara bé, jo el que voldria dir és que vostks demanen també 
que, en el supbsit que la situaci6 d’aquesta cooperativa sigui de 
I( dissoluci6 timica>> -no sé ben bé quk volen dir amb aquesta 
expressió <(dissolució tecnicab) - , el Consell Executiu farh 
que es compleixi la Llei 4/83, de Cooperatives de Catalunya, 
en el sentit de garantir la celebracib de I’assemblea general de 
socis i el nomenament de la comissió liquidadora, d’acord amb 
els requisits i els mecanismes previstos en l’article 68, 69 i 70, 
de l’esmentada Llei. 

Jo l i  voldria recordar que, a més d’aquests articles, també hi 
ha I’article 1 01, que és el que dóna atri bucions al Departament 
i, en definitiva, a l’lldrninistració, per procedir en aquests 
casos. L’AdrninistraciÓ, qul: ha de fer? L’Administracib no pot 
mar  a la dissolució de la cooperativa. Quk pot promoure? La 
seva desqualificacib; perb, sap quins són els requisits de la des- 
qualificació? Diu : << quan s’aprecii inactivitat dels brgans soci- 
als durant tres anys consecutius o quan sigui la no-realització 
de l’objecle social durant tres anys consecutius ... H Per tant, al 
cap de tres anys, que pot fer l’Administracib? 

En aquests supbsits, I’AdministraciÓ haurB de requerir a la 
cooperativa, que, en un termini no superior de tres mesos, 
adopti les mesures pertinents per resoIdre la irregularitat. 

Per tmt ,  pensi que Mdministració, en aquest cas, hauria de 
donar tres anys de temps perque la cooperativa APENFOR 
procedis a esmenar aquestes, diguem, irregularitats. 

Quant a la situació del seu capital, quant aquesta situació, 
que ens diu tambb la Llei? (Pausa.) ({Les perdues imputades 
de cada soci s’han de satisfer dins de l’exercici economic segü- 
ent a aquell en qui? $hagin produ’it, directament o mitjanqant 
deduccions en les aportacions del capital social. TambB poden 
satisfer-se amb chrrec als retorns, que poden correspondre al 
soci en els propers cinc anys. >) Aquesta Llei, senyores i senyors 
Diputats, no la vaig votar jo. El senyor interpel-lant ha dit que 
jo votava <<no)> en determinades coses... No, no, jo  en aquesta 
Cambra no he votat mai, i aquesta Llei tampoc la vaig votar, 
perb aquesta Llei ks la que jo vinc obligat a fer complir. 

, 

Grhcies, senyor President, senyores i senyors Diputats. 

El Sr. PRESIDENT : Bé, hem substanciat ja totes les inter- 
pel-lacions i procedirem ara a suspendre la sessió, per 
reprendre-la.. . (L% Sr. f i jo!  i FolcriZ demana perparlar.) 

Perd6, senyor Simb, jo crec, sincerament, que les allusions 
que li ha fet el senyor Diputat no s6n matkria de pokmica.. , 

EI Sr. PUJOL I F O L C d  : No, no, senyor President, 
simplement ., 

El Sr. PRESIDENT : Si és per aixb que demana la paraula 
potser, materialment, té un cert dret a intervenir, perb la veri- 
tat és que la cosa té tan poca importhncia que em sembla que 
no val la pena.. . 

El Sr. PUJOL I FOLCRk : Perb, és que el que vaig a dir 
també té molt poca importhcia, senyor President. (Remor de 
veus.) Simplement, un minut.. . 

El Sr. PRESIDENT : Bé, bé. JO li prego, senyor Pujol, que 
no hi insisteixi, eh? 

El Sr. PUJOL I F O L C d  : Jo crec que, d’acord amb I’article 
64, per dues vegades he estat ahdi t .  .. 

EI Sr. PRESIDENT : Sí, si, materialment té raó, material- 
ment té raó, pero,em sembla que és complicar innecessiria- 
ment una situació parIamentaria. 

EI Sr. PUJOL I FOLCRk : Perb, si simplement, en un to 
molt amistbs, només vull aclarir aquest interrogant que el 
senyor Guitart ha posat a la Cambra. 

El Sr. PRESIDENT : Bé, bé, ja ho &, perb com que no es 
tractava d’un debat amb vostk, sinó d’una extralimitacib.. . 

El Sr. PUJOL I EOECRA : Precisament, per aixb, senyor 
President. 

El Sr. PRESIDENT : Evidentment, el senyor Diputat s’ha 
extrahi ta t ,  perque convertia el que era una interpel-laci6 en 
un debat amb un altre Diputat (remor d~ veus); aixb, evi- 
dentment, era una cosa irregular, perb és una cosa de poca im- 
porthncia i em sembla que no hem de complicar la situació, per 
aquesta raó. 

El Sr, PUJOL I F O L C a  : Senyor President, jo entenc que 
aquest és un criteri de la Presidencia i el respecto, com és la 
meva obFigaci6, pero no hi estic conforme. 

El Sr. PRESIDENT : E& Moltes grhcies. 
Bé, se suspen la sessió per reprendre-la a dos quarts de cinc. 
(Són ~ Q S  quarts de dues del migdia.) 

La sessió es reprkn a tres quarts de cinc de IQ tarda i onze minuts. 
Presideix el M. H. Sr. President del Parlament, acompanyat de tots 
els membres de la Mesa, la qual és assistida pel Lletrat SI: Ferret. 

AS banc del Govern seuen els H. Srs. ConseiJers de Governacib, 
dZconomia i Finances, dEnsenyament, de Sanitat i Seguretat 
Social, d2gricultura, Ramaderia i Pesca, i de Trebaii. 

El Sr. PRESIDENT : Es reprkn la sessió. 
Aquesta Presidkncia voldria dir a l’T1.lustre Diputat senyor 

Pujol que a darrera hora de la sessib d’aquest matí ha interpre- 
tat que el senyor Pujol accedia. a la peticib que li feia la Presi- 
dkncia de no intervenir, Pel que sembla, aquesta interpretació 
de la Presidkncia no és l’adequada; per tant, en aquest cas, ni 
mi dir-ho, el senyor Pujol estava en el seu dret de demanar una 
intervencib i aquesta Presidencia, doncs, li concedeix un 
minut i mig per a substanciar-la. 

El Sr. PUJOL I FOLCRA : Senyor President, senyors Dipu- 
tats, el senyor Guitart s’ha referit ii i’actilwió del Grup Po- 



DJARl DE SESSIONS / P-Núm. 59 / 22 abril 1986 / SESSiÓ PLENARIA Núm. 50 2625 

pwlar amb una pregunta que es va fer al Conseller de Treball, 
deixant a l’aire d’aquesta Cambra una pregunta que després ell 
mateix s’ha contestat. La pregunta anava referida que nosaltres 
demanivern una skrie de dades al Conseller en relacid amb 
I’actuació de la cooperativa de segon grau APENFOR i aquesta 
pregunta després es va retirar. Després de deixar í’interrogant 
ell mateix ha contestat i ha dit, el Grup Popular la va retirar 
perqu4 el Conseller va concedir 40 milions a la cooperativa 
APENFOR. Bé, jo no si: el senyor Guitart d’on ha tret aquesta 
versió, jo l ’h i ca  cosa que he de dir-li es que quan un Diputat 
fa una pregunta te una skrie de raons o de denljncies dels ciuta- 
dans en raó que es representant del poble. Nosaltres la vhrem 
fer perquk veiem que a APENFOR hi havia una s&ie de gent 
perjudicada, gent humil perjudicada. El senyor Conseller, que 
aquest tema d’APENFOR l’ha heretat del senyor Rigol, ens va 
donar la seguretat que ell intentaria solucionar aquests proble- 
mes que hi havia i agreujaven greument unes economies molt 
modestes. Quan vam tenir aquesta seguretat, nosaltres varem 
retirar la pregunta. No té res a veure aixo amb el fet que desprks 
el Conseller optés per una subvenció de40 milions. 

El Sr. PRESIDENT : Bk, doncs, es repren la sessió ... (L% 
Sr. Guitart i Domknech demona per parlar.) Ah! senyor Guitart, 
re, mig minut, eh? 

EI Sr. GUITART I DOMgNECH : Gricies, senyor Presi- 
dent. Realment jo rn’adreqo a la decisió que ha pres la Mesa en 
aquesta segona instancia de concedir-li la paraula al senyor 
Pujol. Simplement per dir - i  es podra comprovar en el Diari 
de Sessions- que jo  no he dit exactament el que el senyor Pujol 
diu que he dit, sin6 que he dit que van retirar la pregunta ~ c o -  
incidint amb la concessió de 40 milions de pessetes)), aquesta 
era la meva única afirmació. 

Gr Aci es. 

Mocii, subsegüent a la interpel*lació 
al Consell Executiu sobre 

el Trasphs de les Confraries de Pescadors 

El Sr. PRESIDENT : %, ens toca ara d’entrar a les mocions 
i la primera 6s la Moció subsegüent a la interpetlació al Consell 
Executiu sobre el Trasphs a les Confraries de Pescadors, pre- 
sentada pel Diputat Ildustre senyor Joan Mur, del Grup de 
Convergencia i Unió, al qual tinc el gust de donar la paraula. 

EI Sr. MUR 1 Senyor President, senyores i senyors Diputats, 
el proppassat 10 d’abril varem veure en aquesta Cambra la 
interpelh5Ó al Consell Executiu envers els proposits del 
Govern per tal de fer efectiu el traspk de les confraries de 
pescadors. 

Aquesta interpeNació venia tot seguit ai debat que tarnbk 
varem sostenir al si d’aquesta Cambra en aprovar la Llei de 
Pesca Maritima de Catalunya. Aquesta Llei, aprovada pel Par- 
lament el 12 de febrer, preveia actuacions al si de les confraries 
de pescadors en els termes següents : determinació de recursos 
marins, capacitat de captures, píans experimentals i, fins i tot, 
actuant com a brgans de consuita de 1’Adrninistraclb catalana 
referint-se a les confraries de pescadors. TambB la Llei preveu 
la millora de les estructures comercials dels productes de la 
pesca. De quina manera? Entre d’altres, mitjanqant les confra- 
ries de pescadors. 

Aixb, per una banda. i, per si no n’hi haguks prou, per l’altra 

veiem ei següent : amb capqalera del Ministeri d’Administra- 
cib Territorial, el projecte del Reial Decret sobre tsasphs a la 
Generalitat de Catalunya de funcions i serveis de I’Administra- 
cio de I’Estat en materia de confraries de pescadors. La certifi- 
cació dels senyors Secretaris de la Comissió Mixta de Transfe- 
rencies Estat-Generalitat dieni el segiient : {<En el Pleno de la 
Comisión celebrado el dia 19 de diciembre de 1984 se acord6 el 
traspaso a la Generalidad de Cataluña de 10s servicios en  mate- 
ria de cofradEas de pescadores. >) Després, enumerava les co- 
mpethncies que corresponen a Icl Comunitat Autonoma de Ca- 
talunya i els serveis i institucions que es traspassaven. 

Per aquestes raons, el primer punt de la Mocib : <{El Parla- 
ment de Catalunya constata que el Govern de I’Estat ha incom- 
plert l’acord de transferencies de les confraries de pescadors, 
adoptat per la Comissi6 Mixta de Traspassos Estat-Generalitat 
el mes de desembre de 1984. M 

Per altre cantó, també entenem que, deixant a banda els 
acords signats i si busquéssim raons de tipus tkcnic per a 
aquestes parts, obtindríem el contingut de la Llei aprovada per 
aquest Parlament; ens referim a la Llei de Pesca Marítima. 
Quant a raons jurídiques i constitucionals, també estic segur 
que els tribunals competents les refermarien, i en aquest cas 
ens donarien la raó. En raons estatutaries podríem Ilegir el que 
diu VEstatut, i per raons morals i ktiques no som els que més 
emprem aquests termes; pero també tenim les nostres, i com 
el que més. Les mesures politiques deixem-les per ai Consell 
Executiu, i per aixo el segon punt de la Moció. 

El Sr. PRESIDENT : Permeti’m, senyor Diputat, que recia- 
mi l’atenció de la Cambra per a les seves paraules. 
Prossegueixi. 

EI Sr. MUR : Grhcies, senyor President. Com deia: les 
raons polítiques deixem-les per al Consell Executiu, i per aixo 
el segon punt de la Moci6 : ((El Parlament de Catalunya 
acorda que el Conseil Executiu prengui les mesures oportunes 
per tal que la transferkncia de les confraries de pescadors es faci 
en el termini mks breu possible. )) 

I no voldria acabar sense llegir, del debat de la Llei de Pesca, 
el Diari de Sessions, a la pagina 2336, quan el senyor Laureh 
P6rez deia : ((Senyor Conseller, jo em brindo a vostk a tenir 
una assentada amb qui vulgui per poder resoldre el traspris de 
la Confraria, sempre que resolguem la interpretació de posits 
que posa 1’Estatut de Catalunya. Em brindo a parlar-ho amb 
vostk on sigui. )) I més avall, deia : {<I l i  ho dic : jo em brindo a 
voste, l i  ho repeteixo, per buscar una solucib. )) 

do els diria que, com a primera solucib, voti’ns la Moció. 
Gracies, senyor President; grhcies, senyores i senyors 

Diputats. 
El Sr. PRESIDENT : Com que no hi ha esmenes, podem 

entrar ja directament a la intervenció dels Grups, per I’ordre re- 
glamentari. Per tant, la Presidkncia té el gusí de donar la pa- 
raula a l’Il.lustre Diputat senyor Torres. 

El Sr, TORRES : Honorable President, senyores i senyors 
Diputats, ningú s’estranyari si anunciem d’entrada el nostre 
vot favorable a la Moció presentada pel Grup de Convergbncia 
i Unió, subsegüent a la interpel-1aciÓ formulada fa uns dies pel 
Diputat senyor Mur, sobre el terna del trasphs de les confraries 
de pescadors. 

No fa gaires dies, per altra part, que aquest Parlament va 
aprovar per unanimitat una Moció presentada pel nostre Grup 

Fascicle segon 
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parlamentari, relativa a un tema, si no identic, almenys similar 
: el tema de les cambres agraries. 

Tant un problema com l’altre constitueixen un clarissim ex- 
ponent de I’incompliment del Govern espanyol d’alguns 
acords, regularment adoptats per les comissions mixtes de tras- 
passos, acords que -no cal repetir-ho una vegada més- són 
vinculants i d’obiigat compliment. Nosaltres pensem que la 
posada en marxa dels ordenaments jurídics i de la distribució 
de les cornpeiencies a partir de la Constitució i de ]’Estatut pot 
prestar-se, alguna vtgada, a interpretacions divergents, moti- 
vadores de conflictes, i els abundants recursos que s’han pre- 
sentat d’una part i de l’altra són una prova fefaent del que 
estem dient. Pero el que és realment desesperant és que en 
ternes que no ofereixen cap mena de dificultat, que tothom ha 
reconegut que són compe th ie s  de la Generalitat, i que el tras- 
pi3 dels quals ha estat legitimat per la corresponent Comissió 
Mixta, es trobin amb un rebuig reiterat del Ministeri d’Agricu1- 
tura i ,  per via de conseqiikncia, del Consell de Ministres. 
Pitjor, encara; no es tracta solament d’un rebuig, ans encara 
d’un menyspreu envers els drets de les comunitats autonomes, 
en aquest cas la nostra, i envers u n  organisme paritari, integrat 
per representants de les més altes instancies del poder polític. I 
aquest menyspreu es materialitza en el fet que ni tan sols es 
contesten les al.legacions, les peticions, les demandes, les reso- 
lucions d’aquest ParIament % negociacions i atlegacions que no 
se senten formular des de fa sis anys. A veure si tindrem més 
sort l’endema del 26 de juny. 

Corn voleu, com volen, senyores i senyors Diputats, que es 
tingui fe en I’Estat de les Autonomies si no és capaq de resoldre 
problemes que no haurien d’oferir cap dificultat si es jugués lle- 
ialment el joc de la distribució de competencies? I que no se’ns 
digui que fem victimisme perque aixo seria el wolmo )> ja. 

El que pretén la Moció presentada pel Diputat senyor Mur 
-en termes, al nostre judici, massa tímids- és constatar una 
situació de fet i de dret que I’Hionorable Conseller, en la seva 
intervenció durant la interpetlació, no va voler qualificar, perb 
que nosaltres qualifiquem d’intolerable, i la Moció demana, a 
més a més, molt polidament, al Consell Executiu que faci tot 
ei possible per tal d’obtenir el traspis d’uns organismes i 
cl’unes competencies que són nostres i ben nostres. 

Votarem, doncs, a fwor de la totalitat de la Moció, amb la 
sola recanca -ja ho hem dit- que hauríem volgut que els seus 
termes haguessin estat mks contundents i m8s vigorosos; mes 
reprovadors d’una conducta que no s’adiu gens ni mica amb el 
respecte degut a les normes dernocritiques ni amb la conside- 
racib i el respecte que haurien de rnereixer les institucions de 
la Catalunya nacional, 

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

El Sr. PRESIDENT : Perquk intervingui en nom del Partit 
Socialista Unificat cle Catalunya, tinc el gust de donar la paraula 
a i’I1-lustre Diputat senyor Maties Vives. 

El Sr. VIVES : Gracies, senyor President. Senyores i senyors 
Diputats, des de la timidesa de l’acord amb el text escrit en la 
Moció, el nostre Grup parlamentari -que, d’altra banda, si 
algG volia que ~ Q S  més vigorós podia fer-hi esmenes- votarh 
que sí al text de la Moció presentada, sense deixar, pero, de fer 
un parell o tres de consideracions. 

La primera es quc amb aquesta Mocib es consolida una certa 

tecnica a l’hs del Grup parlamentari de Converghcia i Unió, 
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, de portar 
aquells ternes en els quals té un determinat conflicte amb el 
Govern central al Parlament, per cercar el posicionament del 
Parlament. i fem aquesta consideració sense cap mena de to 
critic; nosaltres creiem que aixo es bo, creiem que aixo és bo. 
EI que lamentem és que manta vegada el nostre Grup ho ha 
fet, en aquesta legislatura i en d’altres, en temes que entenien1 
d’estricta defensa de l’Estatut, i no hem obtingut el suport del 
Grup de Converghcia i Uni6.1 aixo se’ls ha d’apuntar avui en 
el seu compte, en un sentit negatiu, quan nosaltres estern 
dient que ens sembla correcta aquesta prictica parlamenthria, 
que segurament es podria fer amb molta mks economia de re- 
cursos per la via de la proposicio no de llei, per6 entenem que 
aquest es un tema que no va al Ple, i obviament el que el Grup 
parlamentari de Converghcia i Unió busca és precisament 
aixo. 

Pero com que estem d’acord amb el contingut, hi votarem a 
favar. I hi votarem a favor pels arguments que ha donat el 
senyor Mur, arguments que s h ,  si més no, afusellats d’una 
anterior Moció i del nostre Grup parlamentari : raons políti- 
ques, raons jurídiques, constitucionals, estatuthies, de comis- 
sió mixta ... raons ktiques i raons morals. 

I fixin-s’hi bé, perquk quedi clar, que políticament el nostre 
Grup podria estar temptat a fer opcions partidistes, en lloc de 
fer una ‘aefensa estricta de la consolidació de les institucions i 
del que la Constitució i Estatut  defineixen, perque la voluntat 
democsatitzadora del Consell Executiu en relaci6 amb el terna. 
de confraries va quedar ben palesa en el debat de la Llei de 
Pesca Marítima, que és absolutament nul-la, i ,  per tant, és all0 
una mica que potser val mes boig conegut que savi per con- 
eixer. No és aixo; no és aixo. El nostre Grup ariteposa en 
aquest tipus de plantejament de partit el plantejament de la vo- 
luntat de consolidar el model d’Estat definit per la Constitució 
i per l’Estalut, i en aquest sentit les confraries de pescadors han 
d’estar a mans de la Generalitat de Catalunya. I, per tant, sigui 
quina sigui la voluntat politica de l’actual partit en el Govern 
de la Generalitat, és bo que s’emprenguin iniciatives corn 
aquestes, que es portin a debat mocions com aquestes perquk 
sempre que qualsevol. tema conflictiu es porti al Parlament per 
obligar al posicionament de les diferents forces polítiques en 
relació amb aquestes qüestions, nosaltres hi estarem d’acord, 
en aquest tipus de procediment i, obviament, hi donarem 
suport quan es tracti de fer una defensa estricta del que 1’Esta- 
tut, la Constitució, i més enllh els acords de la Comissió Mixta 
defineixen, Com que del que es tracta és estrictament d’aixb, 
des de la timidesa o des del realisme de la Moció que es plante- 
ja, el nostre Grup parlarnentari anuncia el seu vot favorable a 
la Moci6 presentada pel Grup de Convergencia i Unió. 

El Sr. PRESIDENT ; Perque pugui intervenir en nom del 
Grup Popular, tinc el gust de donar la paraula a I’IHustre Dipu- 
tat senyor Veray. 

El Sr, VERAY : Moltes gracies, senyor President. Senyores 
i senyors Diputats, que quedi clar que el Grup Popular votari a 
favor d’aquesta Moció. I votar& a favor d’aquesta Moció per 
unes rams que jo ara vull exposar al vostre coneixement. 

VotarA a favor perqub sempre ha estat a favor que les confra- 
ries de pescadors siguin traspassades al Consell Executiu de la 
Generalitat, siguin traspassades a Catalunya. Prova d’aixo és 
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que l’any 1983, un Diputat del Grup Popular a Madrid féu una 
pregunta al Govern de 1’Estat sobre per quk hi havia confraries 
de pescadors que no estaven traspassades encara a les entitats 
autonbmiques. La resposta va ser que serien traspassades les 
que ho diguessin els Estatuts d’Autonomia, i aquí es w l l B  on ar- 
ribem a una de les coses que l’altre dia en la interpellacib va 
sortir. Es deia que en I’Estatut d’hutonomia, en l’article -em 
sembla- 9.2 1, parla dels pusits, no de les confraries de pesca- 
dors. Molt bé, senyors; aquí a Catalunya els pbsits varen ser 
transformats en confraries de pescadors, jo per aixo porto 
aquest llibre, que algú m’ho ha preguntat, i és un llibre una 
mica antic. Aquest llibre esta editat a Barcelona I’any 1577, i es 
diu : Cupitols dels drets i altres coses del General del Psincipat de 
Catalunya i Comtats delRosselló iSardenya, fets a Corts generals 
I’any 1481 fins a I’any 1564. Aquí, en aquest llibre, jo he trobat 
diverses afirmacions sobre les avui dia confraries de pescadors 
i llavors posits. 

Per exemple, parla que, quan classifica la gent de mar, diu : 
{(Barquers, gondolers i pescadors H. Hi ha una norma per quan 
els pescadors venen a Barcelona, on han de desembarcar, on 
han de deixar el peix, i diuen : ({en el pbsit j), Hi ha una altra 
norma, dintre d’aquest llibre mateix, que ens diu el que els 
pbsits de pescadors han de pagar al General de Catalunya corn 
a prebenda per vendre el peix. 

Pero és que arribem a un moment en que encara es més 
gros : parla d’un monestir, el monestir de Benifassi, i diu que 
encara que pertanyin a I’església, no els treu la norma que 
hagin de pagar, i hagin de baixar el peix que surt de dins de les 
propietats d’aquest monestir al pbsit de pescadors. 

Per quk se’n deien <<posits>> i no (<confraries>>? Molt bé. 
Mirin, en aquells moments, tat el que es deia <<confraria>) 
tenia un sentit religiós; jo he estat en diversos pobles de la 
Costa Brava, de la província de Girona, i m’he adonat que, en 
aquells temps, i més cap aquí, existien diverses classes de con- 
fraries. Jo, per exemple, he trobat, a Tossa de Mar, la confraria 
de Sant Sebasti$, que deia que podien formar part tots els qui 
treballaven a terra, i la confraria de Sant Pere, de quk en 
podien formar part lots els qui treballaven al mar. 

En altres pobles, la confraria de la gent que treballava al mar 
es deia la confraria de la Mare de Deu del Carme, perb avui dia 
s’ha canviat, i el posit ha estat transformat en confraria de pes- 
cadors, encara que en molts llocs i en molts pobles de la Costa 
Brava, quan s’enraona del pbsit, la gent no enraona del posit 
pensant en la confraria de pescadors, sinó pensant en el lloc 
allh on es fa la subhasta del peix. Allb és el que ells en diuen 
(( posit >j9 i qui el fa és la confraria de pescadors. 

Amb tots aquests antecedents, i pel que ja els he dit abans, el 
Grup Popular abonari la Moció de demanar al Govern central 
que traspassi les confraries de pescadors, 

Moltes grhcies, senyor President. 
EI Sr. PRESIDENT : Perque intervingui en nom dei Grup 

Socialista, tinc el gust de donar la paraula a 1’11-lustre Diputat 
senyor LaureB Pérez. 

EI SI: PÉREZ I CIUDAD : S í ,  senyor Presicient. Senyores i 
senyors Diputats, bé, estem davant un fet que, evidentment, 
existeix, i que haig de recordar per forpi, a pesar que membria 
en tinc, i se quk vaig dir en el debat de pesca i sé quk he anat 
dient sobre el terna de pesca; no cal que m’ho recordin, perquk 
ho se ben bé. Bé, jo diria que nosaltres, el Grup Socialista diu 

que, evidentment, la Generalitat té unes compeikncies, les ex- 
erceix, hi ha un acord de la Comissi6 Mixta de Traspassas, en 
el qual, evidentment, hi ha el possible trasphs de les competh- 
cies en confraries, Perfecte, molt be. Pero aquí hi ha una cosa, 
que sernbia que aquí hem d’slrribar al punt final, que les neces- 
sitem urgentment. 

Un Diputat que ha parlat anteriorment, o sigui, abans de 
pujar jo aquí, ha dit que fa sis anys que estem lluitant -o s’esth 
lluitant - per tenir les compethcies de confraries, Jo crec que 
fa sis anys, potser per motivacions polítiques, les opcions que 
h.i havia per tenir els traspassos eren, per a segons quins Grups 
d’aquesta Cambra, més favorables que ara, i no es van aprofi- 
tar. Motivacions? Potser I’estabilitat de tenir majoria en 
aquesta Cambra. Potser en aquell moment no interessava, pel 
que fos, perb, realment, va existir aquell moment i no es va 
aprofitar. Evidentment, no hi ha una entesa sobre el traspas de 
competkncies, i no hi ha una entesa, jo diria, potser per poca 
capacitat negociadora de la persona que té la direcció de la Con- 
selleria; concretament, amb tots els respectes, el Conseller 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. Perquk, si altres cornpeten- 
cies han estat traspassades, que potser han estat mks difícils 
que aquestes i s’han obtingut : el cas de Lraspassos de sanitat, 
el cas d’obres hidrauliques, s’han traspassat. 1 potser ha estat la 
capacitat negociadora o saber afluixar o no afluixar en el 
moment adequat per poder tenir aquestes compethcies. I aixb 
no ha succe’it amb el traspis de confraries. 

Evidentment, nosaltres creiem que aquesta ha estat la reali- 
tat, el perquk, en aquest moment, no es tenen els traspassos de 
les confraries o posits, Concretament, jo puc avanqar aqui que 
estern més per la paraula <<posits>> que no <<confraries>>, com 
molt bé ha dit el Diputat que ha tingut 1st paraula abans que jo, 
aqui, en aquesta Cambra. 

El sector pesquer, coneixem que han estat posits; els posits 
tenen una historia i les confraries en tenen una altra, i les con- 
fraries són histbria d’un govern de dictadura i ,  ara corn ara, les 
confraries no han canviat la seva manera d’cxercir dintre del 
sector. Nosaltres tenim una pregunta adrecada al senyor Con- 
seller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, perque d’una manera 
o altra ens vulgui dir com pensa fer funcionar, a partir de quan 
tingui els traspassos, les confraries -més ben dit, els pbsits de 
pescadors-, per la senzilla ra6 que entrem en una epoca nova; 
hi ha una adhesió a la Comunitat Economica Europea, on 
també s’han de recollir una serie de coses eslatuthries que 
haurem d’aplicar als nostres posits de pescadors, 

És per aixb que nosaltres pensivern que, tal corn aquest Di- 
putat que parla aquí va fer un oferiment, quan es va debatre la 
Llei de Pesca, que evidentment, el senyar Conseller jo espera- 
va que, almenys, hagués tingut la mínima atencib -ja que hi 
va haver una oferta- de dir : ((Escolti, senyor Diputat>>, o 
corn sigui, ((podem parlar un moment d’aixo? H Cosa que no 
ha succeit. NQ ha succeit, almenys al nivell meu, personal, ja 
que l’oferta va ser meva. I no ha succe‘it, aixo, ni del senyor 
Conseller -que potser per la distancia de cBrrec ho hauria 
hagut de fer una altra persona, dic jo, modestament, pero 
l’altra persona tampoc no s’ha adrept a mi. 

En fi, senyors Diputats, nosaltres creiem que, evidentment, 
les compethcies de pesca, les hem de tenir aqui, a Catalunya 
i, en dir aixb, suposo que més o menys comprendran el posicio- 
nament nostre davant d’aquesta Moció, peso el que si que 
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voldria dir és que, d’una vegada, el senyor Conseller ens digui 
que pensa fer de les confraries : si el funcionament serh ac- 
tualment el mateix -com esta succeint-, de tipus paternalis- 
ta, on els pescadors o els mariners tenen una mínima participa- 
cib dintre de la problematica del sector, i, a la vegada, se’ls 
deixi participar tal com marquen les noves lleis estatutaries 
amb la nostra adhesió a la Comunitat Econbmica Europea. 

Dit aixo, no cal que faci historia dels pbsits; repeteixo que hi 
ha hagut un Diputat que ho ha fet, i crec que ho ha fet ex- 
cellentment bé, i paisso a explicar la posició nostra davant d’a- 
questa Moció. 

En el primer punt, nosaltres ens abstindrem, i ens 
abstindrem per la senzilla ra6 que creiem -i  ho torno a 
repetir- que no hi ha hagut la suficient capacitat negociadora 
per part del Conseller, encara, envers els traspassos aquests 
defmi t jus. 

I el segon punt, el votarem favorablement, perquB creiem 
que les confraries, concretament els posits de pescadors, han 
de ser competencia de la Generalitat. 

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

El Sr. PRESIDENT : Havent-se ja acabat el debat, anem a 
sotmetre la Moció a votacib* Pel que sembla, caldrh votar sepa- 
radament els dos punts. 

Aleshores, els. qui siguin favorables al primer punt de la 
Mocib, que tinguin la bondat de posar-se de peu dret. 

Els qui hi estiguin en contra? 
Els qui s’abstenen? 
Aquest primer punt de la Moció ha estat aprovat per 72 vots 

Passem ara a la votació del segon punt. 
Els qui hi siguin favorables, que tinguin la bondat de posar- 

Els qui hi estiguin en contra? 
Els qui s’abstenen? 
Aquest segon punt de la Moció ha estat aprovat per unanimi- 

a favor, cap en contra i 25 abstencions. 

se de peu dret. 

tat dels presents. 

Moció snbsegiient a la interpeklacih al Consell Executiu 
sobre els Incentius i els Complements 
de Productivitat a 1st Funcib Pública 

Passem ara a la Moció segilent, Mocio subsegüent a la inter- 
pelhció al Consell Executiu sobre els Incentius i els Comple- 
ments de Productivitat a la Funcib Pública, presentada per 
l’lilustre Diputat senyor Rafael RibÓ, del Grup parlamentari 
del Partit Socialista Unificat de Catalunya, al qual tinc el gust 
de donar la paraula. 

EI Sr. RIBÓ : Senyor President, senyores Diputades, seny- 
ors Diputats, senyors de Convergencia i Unió, els agrairia que 
alguna de les coses que tot seguit diri, I’expiiquessin al senyor 
Alavedra, que 6s per la casa, perb que no tindrh el gust o l’ho- 
nor, o el que vostes vulguin, d’escoltar directament aquests 
arguments. 

Nosaltres presentem una Moció subsegiient a interpeWaci6, 
en la qual demanem una transparencia sobre el tema u bufan- 
des)), perque ningú no s’enganyi, i ho fem amb els arguments 
propis de la interpetlació - perqwe el Reglament de la Cambra 
diu que una moció segueix una interpelhcib- que, en aquest 

cas, van reforpts pels arguments que es donaren en el debat de 
la interpeWaci6. 

Senyors Diputats i senyors de Convergencia i Unio, del 
Govern, m’agradaria que vostes tinguessin -com lots tenim 
ocasib de disposar-ne-, la transcripció del Diari de Sessions de 
la interpei4ació que es va substanciar en la sessió anterior, 
quan el senyor Alavedra, Conseller del Govern, diu tex- 
tualment que <<es pagaren els dits complements, o d’altra 
forma anomenats “bufandes”, amb el sobrant del capítol I, de 
places que no han estat cobertes)). EI senyor Lluís Garcia, 
dues pagines més endavant de la transcripció, ja fa la seva 
-amb perdó - barrila corresponent sobre aquesta expressió. 
O sigui que vostks, senyor Cullell, paguen complements de 
productivitat amb romanents de places no cobertes. No ho dic 
jo, senyor Cullell, ho diu el Diari de Sessions, o sigui, 6s la trans- 
cripció del que diu el senyor Alavedra, recollit en cinta magne- 
tofbnica de la Cambra i que, fins ara, no ha estat desmentida 
per part de cap membre del Govern, Pregunta a fer a l’hora 
d’anar a votar la R/zociÓ, és ¿que es poden pagar complements 
de productivitat, senyor Cullell, amb romanents de places no 
cobertes? 

Pero aixb no és el tema principal de la Moció. El tema princi- 
pal de la Mocitj és que, per a nosaltres -facin elsjocs de mans 
que vostes vulguin fer - , existeixen << bufandes M il-legals a la 
Generalitat, i avui tindran vostks la prova més palesa que exis- 
teixen, perquk vostes votaran que no volen informació sobre 
aquests complements. El primer punt de la Moció diu que ((es 
trameti al Parlament tota la documentacib relativa respecte als 
incentius i els complements>>, i si aquest punt, que és que el 
Parlament rebi informació sobre les dites ((bufandes H, vostes 
el vaten en contra, és que no volen investigar, no volen esbri- 
nar si hi ha hagut o no irregularitats en el repartiment dels co- 
mplements de produc t ivit at r 

La Llei de Pressupost de la Generalitat del 85 no autoritza, 
en absoiut, aquest tipus de distribució de cornplements. La 
Llei de Funcib PlItblica de la Generalitat de Catalunya exigeix 
uns criteris que no van ser complerts i que nosaltres demanem 
que es compleixin en la Moció. Demanem, en primer lloc, que 
se’ns trameti la documentacio. Queda a la seva lliure voluntat 
-6s tan senzill corn aixecar-se O quedar-se assegut quan 
diguin ((Diputats a favor, Diputats en contra>>- saber si tots 
nosaltres disposarem no de llistes que un es pot agenciar, com 
va aprofitar sascasticament el Conseller per respondre la inter- 
pellació, sinb de la informació directa del Consell Executiu 
sobre aquesta tematica, No eis funcionaris de la Generalitat, 
no els sindicats -després ja en parlarem-, no els represen- 
tants : els Diputats que representen el poble de Catalunya, 
que són tots vostes, tots nosaltres, ¿podem o no podem dispo- 
sar de la informació del Consell Executiu sobre els comple- 
ments de productivitat? Aqui esta una qüestió molt senzilla de 
resoldre : vostks diuen que no hi ha hagut irregularitats, algú 
creu que sí.,. Mirin, hi ha una forma molt senzilla de sortir al 
pas de la qüestió : que es trameti aquesta documentació al Par- 
lament, que 6s un dret i és un deure que tenim, d’exigir, i 
serem tots nosaltres que podrem decidir sobre aquesta 
informació. 

En segon lloc, nosaltres demanem que es compleixin els cri- 
teris de publicitat. De nou llegeixo el Diari de Sessions, paraules 
dei senyor Alavedra respecte a aquesta tetnitica. Ei senyor Ala- 
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vedra diu a la pagina 43 de la transcripció, pel que fa a publici- 
tat, que <c la Llei de la Funció Publica ens obliga a partir el pres- 
supost del 86 i, per tant, no ens obliga a partir el pressupost del 
85. )) 

Jo, si no el conegués, senyor Alavedra, diria : a i x o  ho pot 
afirmar un ignorant D, pero com que sé que vostk és una de les 
persones que coneix més a fons les institucions de Catalunya, 
mai em posaria a la boca aquest qualificatiu. Per tant, l i  dema- 
naria, per que vostk arriba a afirmar que no ho exigeix la llei 
actual? 

La Llei de la Funció Pública del 85, que entra en vigor molt 
abans que es faci la segona distribució de H bufandes)} de la 
Conselleria de Política Territorial, i molt abans que es faci la 
primera a Economia i a Treball i a altres conselleries, és absolu- 
tament vigent quan es fa aquesta distribució. Per tant, no surti, 
no busqui un subterfugi de la qüestió dient que no esta vigent. 
Aixo és situar-se fora de joc o fugir d’estudi. 

Per tant, demanem que sigui vigent i que es compleixi, no 
una normativa de Madrid, que ens pot obligar a tots, no, al% 
que tots nosaltres, tots vostes, virem votar sobre I’Estatut de 
la Funció Pública. Perque és cert que a Politica Territorial es 
van distribuir entre alguns representants sindicals -no entre 
tots els representants de totes les centrals sindicals-, perb mai 
van ser objecte d’una publicitat transparent, ni van ser penjats 
als taulers, com el senyor Alavedra arriba a afirmar. 

Nosaltres demanem, en tercer lioc, que es regulin rnitjanGant 
decret les formes de participació dels representants sindicals i 
-perrneti’m que sigui pesat i que torni a punxar en el mateix 
tema-, el senyor Alavedra diu en el Diari de Sessions, tex- 
tualment sobre aquest terna : <<la previsió en aquest tema és 
que hi ha d’havec una comunicació>>, una comunicació, per 
tant, no hi ha d’haver participació. 

Senyor Alavedra, vostk que no és cap ignorant, que coneix 
1’Estatut de Pa Funcid, Plllblica, sap que l’article 67 -entre 
altres coses perque va ser un projecte trames per vosth en 
aquest Parlament- diu : H reglamenthriament s’establiran les 
fórmules de par-ti-ei-pa-cib dels representants del personal im- 
plicat sobre aquesta qüestió, )) Per tant, no era cap boutode, cap 
mentida la que reclamaven els grups de I’oposició sobre el con- 
cepte participació, no es <<comunicació>>, hi ha un abisme 
entre <(comunicació )> i ({participació M en els complements de 
productivitat, 

Tres punts, doncs, de la Moció que, si vostks tenen un 
mínim sentit de la transparencia i del seu deure com a Dipu- 
tats, s’haurien de complir a partir de la mateixa legislació que 
hem aprovat. bs clar que poden dir : <<quina demstgbgia que 
fan els socialistes i els del Grup del PSUC sobre el tema de les 
“bufandes”! )>. Tota la que vostes vulguin; mentre no hi hagi 
un mínim sentit del rigor i del deure parlamentari, és clar, 
poden dir-nos que fem demagogia. Dernagbgia és demanar 
que tinguem les dades tots com les poden tenir aquells que 
poden rescabalar-les de maneres indirectes, demagogia és 
exigir que hi hagi publicitat i demagogja és exigir que es co- 
mpleixi la Llei amb la participacici dels sindicats. BB, doncs, 
benaurada sigui la dernagogia si el que s’esta demanant és que, 
quan es volen aplicar uns cornplements de productivitat, es 
faci amb uns criteris racionals. 

Nosaltres, per Últim, no volem deixar d’assenyalar en la de- 
fensa d’aquesta Moció que, quan ens referíem a la Direcció Ge- 

neral de la Funció Phblica, ens hi referíem perque creiem que, 
si cada any estem dotant una Direcció General de la Funció F Ú -  
blica és perque tingui alguna funcionalitat. EI senyor Alavedra 
diu, textualment -i perdoni, senyor Alavedra, s6n paraules 
recollides en cinta magnetofbnica de voste-, diu : (1 la respon- 
sabilitat en eis temes de personal és de cada un bels Deparla- 
ments i, concretament, del cap de personal, H Torno a dir-ho : 
vostk no és un ignorant, i els articles 1 I i 12 de la Llei de la 
Funció Pública situen la responsabilitat dei personal, també 
pel que fa als complements, en el Govern i, en el seu defecte, 
en el Conseller i en ha Direcció General de la Funció Pública. 
Quina casualitat!, no esti en mans del cap de personal; esta en 
mans del Govern i de la Direcció General de la Funció Pública. 

Per tant, nosaltres -que som partidaris de tota mena de de- 
bilitats oratbries i dialkctiques des d’aquesta tribuna, perb 
també sorn partidaris de la rniixima transparench- demanari- 
em que per poder estudiar tranquil-lament, per part de tots els 
Diputats d’aquesta Cambra, ei terna dels complements de pro- 
ductivitat es votés afirmativament aquesta Moció, que no és 
res rnks que el compliment de la legalitat vigent. 

Gracies, senyor President, 
El Sr, PRESIDENT : Com que a continuació hi ha una 

Moció que és analoga, sembla que seria procedent que ara 
aquesta Presidhcia donés la paraula a 1’114ustre senyor Diputat 
que ha de defensar la’ Moció subsegüent. (L’H. Sr. Armet 
demana per parlar.) Senyor Armet, te la paraula. 

EI Sr. ARMET ; És que hi ha una esmena a aquesta Moció, 
No es tracta de dues interpel4acions de ternes similars, sinó de 
dues mocions, com a conseqüencia de dues interpeliacions si- 
milars; 6s a dir, no estem en un debat d’interpel-lacions, ,sin6 
de mocions i, en aquest cas, Ibgicament, nosaltres hem presen- 
tat una esmena a aquesta Moció. 

EI Sr. PRESIDENT : No, no, si hi ha una oposicib. .. 
EI Sr. ARMET : No, no és una oposició, és una qüestió de 

sentit comú. O?iaIies.) 
EI Sr. PRESIDENT : No, no hi ha cap dificultat. Bé, hi ha 

en aquesta Moció esmenes del Grup Socialista i del Grup parla- 
mentari de Convergencia i Unió. Per defensar la primera 
esmena, del Grup Socialista, tinc el gust de donar la paraula a 
I’Il.lustre Diputat senyor Garcia i Sáez. 

El Sr. GARCÍA 1 SÁEZ : Senyor President, de I’escÓ estant, 
Efectivament, el Grup Socialista ha presentat una esmena 
d’addició, senyor President, a la Moció presentada pel Grup 
dei Partit Socialista Unificat de Catalunya, que acaba de defen- 
sar el seu portaveu, el senyor Ribb. És una esmena d’addicio, 
un punt quart, que el que pretén, senyor President, és que el 
Parlament es pronuncii davant d’un fet que considerem que va 
quedar clarament posat de manifest al llarg de la sessió de I’an- 
terior Ple, en relació amb I’incomplirnent, per part del Consell 
Executiu, del requisit de publicitat previst en la Llei de la 
Funció Pública del Parlament de Catalunya i en la Llei 30, de 
Mesures Urgents, de Reformade la Funcii, Pública de I’Estat. 

Si vostbs repassen, per exemple, l’article 67 de la Llei catala- 
na de la Funció Pública, observaran que posa de manifest que 
s’ha de complir un requisit de publicitat, que ja ha expressat 
ampliament el portaveu del PSU de Catalunya i que expressa 
bhicament que, en el compliment del que preveu la Llei, el 
Consell Executiu ha de donar coneixement als funcionaris 
afectats pel complement de productivitat i als representants de 
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les organitzacions sindicals. 
Donat que aquests dos requisits de la Llei, funcionaris i re- 

presentants sindicals, en termes generals, no han tingut can- 
eixement d’aquest complement de productivitat, crec absolu- 
tament obvia aquesta Moci6, que el que fa és posar de relleu i 
constatar aquest incompliment. 

Per aixo, senyor President, volia defensar aquesta esmena a 
la Moció del PSU. 

Gracies. U 

El Sr. PRESIDENT : Hi ha unes esmenes també del Grup 
de Convergencia i Unió, que no hem dit. Per defensar-les, tinc 
el gust de donar la paraula a 1’11-1ustre’Diputat senyor Escudé. 

El Sr. ESCUDI? : Gracies, senyor President. Senyores i se- 
nyors Diputats, l’I1.lustre Diputat senyor Ribó, en la seva ex- 
plicació de presentació del text de la seva Moci6, ha dit que era 
partidari de les habilitats dialectiques; jo diria que també es par- 
tidari de ies habilitats reglamentaries, perque, i seguint amb 
unes paraules que acaba de pronunciar 1’Honorable Diputat 
senyor Armet, dient que aquí es tractava de dues mocions si- 
milars, jo em permeto dir que no són dues mocions similars, 
sinó que són dues mocions identiques, fins a la darrera corna. 

En els debats judicials, els temes de procediment tenen 
molta importhncia - i  potser sera per deformació professional 
que jo, ho confesso, tinc una certa tendencia a parlar de temes 
processals-; perb, jo crec que a+ui realment s’ho val que co- 
mencem a parlar de temes processals, perque jo m’imagino 
que les senyores i eis senyors Diputats s’hauran adonat de 
quina és la giragonsa que han fet amb gran habilitat; evi- 
dentment, no descobreixo res de nou de les habilitats parla- 
mentaries del senyor RibÓ i del senyor Garcia. El fet és que 
aquests dos Ihs t res  senyors Diputats han presentat, cadasc6 
pel seu compte, sengles mocions que --hi insisteixo- són 
identiques. Pero, no sols aixb, sinó que el text de les mocions, 
en principi, podríem qualificar de moderades, pero el fibló d’a- 
questa Moció se l’han reservat per al que en podriem dir la 
segona part, un invent reglamentari. Aquesta segona part con- 
sisteix que el  senyor RibÓ ha presentat una esmena a la Moció 
del senyor Garcia, i el senyor Garcia -com ara ens ha 
explicat- ha presentat una emena  a la Moció del senyor 
Ri bó. Perh, oh, meravella!, aquestes esmenes sbn també iden- 
tiques. (Rialles.) Aleshores, aixo permetri, evidentment, si la 
Mesa no hi posa remei, que el senyor Ribó pugui sortir després 
a explicar-nos el posicionament del seu Grup, en relació amb 
I’esmena del senyor Garcia -que també és la seva- i ,  posteri- 
orment, el senyor Garcia podrh presentar la seva esmena 
--que 6s la mateixa que ha defensat el senyor RibÓ-, el 
senyor RibÓ poclri sortir a defensar la seva esmena -que és 
identica a la que ha presentat el senyor García- i, finalment, 
el senyor Garcia podri’l tornar a sortir, per tercera vegada, a ex- 
plicar quin és el posicionament. (Rialles.) I, fins i tot, si Tossim 
molt estrictes i molt curosos amb el compliment literal, si més 
no, del Reglament, el pobre Diputat que els parla no podria fer 
cap refeseneia al text d’aquestes, diguem-ne, segones parts de 
moció, perquk el Reglament ens diu que els Diputats presenta- 
ran la seva esmena Q es posicionaran en relació amb la Moci6, 
no a les esmenes dels altres senyors Diputats, (Remor de veus,) 

Fet aquest aclariment, que crec que era necessari, jo intenta- 
ré molt rapidament explicar-los la gknesi d’aquest tema, 
perque és un tema que no ve de la interpetlació de I’altse dia. 

Jo, evidentment, tambe disposo de la transcripcib i, per exem- 
ple, hi ha coses que sí, que el senyor RibÓ tenia tota la raó de 
dir, pero a mi em sembla que hi ha hagut un punt, en el qual el 
senyor RibÓ ha parlat que 1’Honorable Conseller de Governa- 
ci6 feia referencia a la no-participació. El que deia el senyor 
RibÓ en aquells moments era <<negociació >>, no parlicipacib, 
que és la informació, que és el que li va clarificar I’Honorable 
Conseller i, per aixo, nosaltres, en l’esmena que hem presen- 
tat, al tercer apartat, precisament, demanem que 1’11.lustre Di- 
putat senyor RibÓ tingui a bé modificar el text de la seva 
Moció, perque puguem votar aquest punt en aquest sentit. 
Bk, aleshores, aquest tema va sorgir gairebé fa un any, dema 

passat fara un any, el 24 d’abril de l’any 85 I’IWustre Diputat 
senyor Garcia va presentar una interpel-laci6 sobre el tema 
dels incentius de productivitat. En aquesta interpel-Iació, que 
la tinc aqui, en el Diari de Sessions nljmero 25, alla el senyor 
Garcia parlava que la Llei 30, de Funció Pública a Madrid, ja 
estava en vigor, que s’havia d’aplicar, parlava de xifres, d’e- 
xemples, parlava d’unes cartes misterioses (rides) i, aleshores, 
el senyor Alavedra li contestava, doncs, dient que la Llei 30 
encara no s’stpiicava, que els Pressupostos de 1’Estat havien 
suspks aquesta aplicacib i que ell es comprometia que en els 
pressupostos primers que vinguessin, l’aany 86, a recollir tota 
aquesta informació i obligacib, que aleshores sí que en el Pres- 
supost,del86 fóra necessari. 

El 2’ de desembre del 8 5 ,  el senyor RibÓ va presentar una 
pregunta per ser resposta per escrit sobre aquest mateix tema, i 
el senyor Conseller de Governació li va respondre -aquí 
també tinc el Butlletí Oficial del Parlament, el nimero 123 - , 
on, precisament responent als mateixos temes, l i  contesta 
dient que e1 Consell Executiu tk el proposit de complir escru- 
polosament la legislació aplicable, la Llei 30 i la Llei catalana, a 
traves de la Llei de Pressupostos i ,  fins i tot, acabava dient que 
tenia el propbsit -el Consell Executiu- de generalitzar l’apii- 
caci6 d’aquest complement. 

Finalment -i  ara Bs quan vénen aquestes mocions-, el dia 
24 de febrer, el senyor Garcia, i el 3 de marc;, el senyor RibÓ, 
presenten sengies interpel-iacions, que són les que es van sub- 
stanciar el dia 9 del mes que som. Et text verbal, i que després 
ha estat transcrit, jo diria que segueix en línies generals el 
mateix ternari que ja es va tractar fa un any per part del senyor 
Garcia i del senyor Alavedra. El tema de relacions, el tema d’e- 
xemples, el tema de casos, perb, en definitiva, i en el fons de 
tot, el tema de si era aplicable o no abans del Pressupost del 86 
I’article 23 i l’article 67, respectivament, de les dues Lleis. I el 
senyor Conseller, jo crec que amb uns arguments solidíssims, 
va deixar clar que aixo no era així, i aleshores, en funcib d’a- 
quests criteris és per@ a l’avantprojecte de Pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya, publicat en el Butlletí, número 122, 
apareix un article, I’article 3 on, de forma exhaustiva, al llarg 
de dos apartats i una serie de subpunts, s’explica exactament la 
regulació de tots els temes dels complements de productivitat. 
Aquesta és 1st situació. 

Aleshores ens trobem en aquesta Moció -que si fos un 
tema de ficció, podriem dir que és el cas de les mocions 
siameses-, en el primer punt, el que es pretén, per part del 
mocionador, senyor Ribb, ks que es trameti al Parlament tota 
la documentació relativa als incentius i complements de pro- 
ductivitat distri bu’izs al personal en les diferents Conselleries, 
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en I’exercici de I’any 85,  
Aleshores nosaltres voldríem dir que tant la llei catalana, en 

l’article 67, com la llei de Madrid, en l’article 23, concreten 
que s’enten per publicitat per domini public; i aleshores 
veuran que diuen : <<Les quantitats que percebin)) 
-concretament cito l’article 67, apartat 3, lletra c ) ,  incís 
penúltim- {( ies quantitats que percebi cada funcionari per 
aquest concepte seran de coneixement púbIic per als altres fun- 
cionaris del Departament)), no per a altres persones; i la Llei 
30 de Madrid, diu exactament igual; el senyor Rib6 ens deia 
que hi ha una serie de punts que eren traducció literal, Jo no sé 
si 4s traduccib literal o no, per& en definitiva, el text és exacta- 
ment igual : <<En todo caso, las cantidades que perciba cada 
funcionario por este concepto seran de conocimiento pljblico 
de 10s demás funcionarios>>, no diu -hi insisteixo- d’altres 
persones. 

Per tant, doncs, nosaltres que hem fet una llei que diu que 
aquests cornplements s6n de coneixement dels al tres funciona- 
ris, ens sembla que no cal estendre-ho a altres persones, 

Perb ara imaginem-nos, dialixticament, a efectes dialectics, 
que el nostre acceptes aixb, que tota la documentació, no rela- 
cions, o ratios, o algunes llistes, sinó tota la documentació co- 
mptable sobre aixb vingués aquí al Parlament. Que en faríem? 
És que ho estudiariem en Ple? {(Fer un safareig)) -com 
sembla indicar verbalment, o grhficament, el senyor Garcia? 
És que ho discutiriem en Comissió? En virtut de quin regla- 
ment? 6s que es podrien presentar esmenes? ks que podríem 
fer una esmena dient : <<Al senyor Pere se li ha de reduir 
aquesta quantitat, ai senyor Pau se la hi ha d’augrnentar, el 
senyor Josep no hi té dret))? En funcib de quk, quines qualifi- 
cacions tenim -pperqu& fins i tot se’ns demana que es diguin 
les qualificacions d’aquestes persones; unes persones com nos- 
altres que tenim uns emoluments que s’aproven en sessió se- 
creta, ens trobaríem amb la curiosa circurnsthncin d’haver de 
debatre en pbblic els complements d’uns determinats funcio- 
naris. Per aixb nosaltres ens oposarem a I’acceptacib d’aquest 
punt i hi votarem en contra, 

Quant al segon punt. El segon punt també fa referencia SL un 
tema que ja ha estal ampliament discutit : que és que es co- 
mpleixin els criteris de publicitat previstos per la Llei 17/85. 
Aleshores, a part d’aquesta explicacib que ja he donat abans, 
valdria la pena, potser, llegir uns altres criteris que diu la ma- 
teixa Llei. La Disposició final diu : ((S’autoritza el Consell Ex- 
ecutiu perque dicti les normes de caracter general i reglamenta- 
ri, necesdries per desenvolupar I aplicar aquesta Llein. Per 
tant, doncs, la Llei no entrava en vigor directament, sind, que 
calia esperar aixo. La DisposiciQ transitbria novena diu que la 
Llei de Pressupostos de cada any fixara les quantitats detina- 
des, etcetera. 1 aleshores, en definitiva, tot l’article 67 -se 
m’acaba el temps- fa continuades referencies a la Llei de Pres- 
supostos. I aixo és el que el Consell Executiu ha fel proposant 
un Projecte de Llei de Pressupostos en qui: -hi insisteixo- a 
l’article 3 ja s’expli ca... 

El Sr. PRESDENT : Prego a I’I14ustre orador que tingui en 
compte que el seu tempsja s’ha extingit. 

El Sr. ESCUDÉ : Sí, gracies, senyor President. Si em perme- 
tes trenta segons per acabar, Tenim present que -si no hi ha 
algun incident de forca major- en la segona interpeilació no 
hi participaré perqut: és exactament igual, i les nostres posici- 

ons seran exactament iguals. 
Bé, doncs, el tercer apartat. Nosaltres estern conformes amb 

la proposta que fa el senyor Ribó, perquk escrupolosament des- 
itjosos de complir I’article 67 de la Llei, i tota la Llei de la 
Funció Pública diu que, reglarnentiriament cada any, d’acord 
amb la Llei de Pressupostos -vol dir que després, perqub re- 
glarnenthriament i d’acord amb la Llei -, s’establiran els crite- 
ris tecnics de valoració dels factors que determina la distribu- 
ció, i també les fórmules de participació dels representants, 
etcktera. 
, Per tant, doncs, nosaltres presentem una esmena en el 

sentit de canviar allB on el senyor RibÓ diu : ((Abans de cobrar 
el Pressupost n, nosaltres hi posem que <<immediatament des- 
prés)). En aquestes condicions, aquest tercer punt, nosaltres 
tindríem la satisfacció de votar-lo favorablement, perque ente- 
nem que és una cosa de justícia i, com sap el senyor RibÓ, 
també tenim un gran interks a comptar amb la col-laboració 
dels representants de tots els treballadors de la Generalitat. 

Moltes gricies, senyores i senyors Diputats. Moltes gracies, 
senyor President, 

EI Sr. PRESIDENT : Ara pertoca la intervenció dels Grups 
que fins ara no han intervingut, amb l’ordre habitual, regla- 
mentari, ¡ per tant, tinc el gust de donar la paraula a I’ll4ustre 
representant d’Esquerra Republicana de Catalunya, senyor 
Torres. 

El Sr. TORRES : Honorable President, senyores i senyors 
Diputats, el nostre Grup donari a conkixer conjuntament la 
seva posició en relació amb les mocions presentades pel Partit 
Socialista Unificat, i el Partit Socialista de Catalunya, ja que 
tenen un contingut absolutament idkntic. 

Confessem que esperhem amb una certa curiositat el debat 
que es va celebrar a la darrera sessió pleniria sobre la politica 
de complements de productivitat per als funcionaris, i no pas 
solament perquk el tema té la seva importincia, sin6 que, mal- 
grat que el Diputat Escudé ens hagi recordat que aquest tema 
va ser evocat per primera vegada ara fa mks d’un any, és evi- 
dent que va eslar actualitzat darrerament per algun Diputat 
que representa una circumscripció com la que jo també m’ho- 
noro de representar, 

Confessem també que, pel tractament que se li va donar a la 
premsa i als mitjans de comunicació en general, es podia témer 
que es tractés d’un tema, d’un problema realment greu i deli- 
cat, com prometedor per al Consell Executiu en general i per a 
algun Departament en particular, 

Pero la sustentació de les interpeHacions que ens van per- 
metre d’aclarir la major part dels nostres dubtes, ens va per- 
metre d’apaivagar quasi totalment els nostres temors. 

Al nostre judici, la resposta de I’Honorable Conseller Ala- 
vedra, a les dues Interpel4acions, va resultar -si es vol ser 
objectiu- molt clarificadora, i per a nosaltres molt trdnquii.iit- 
zadora. Per una part va quedar perfectament demostrat -i 
avui, si calia, ha quedat ratificat, al nostre criteri- que els in- 
centius i complements de productivitat distribu’its no han re- 
vestit en cap moment ni el rnks mínim caricter d’il.legaiitat 
--es r e fe rh i e s  a la legislacib vigent en la matkria són prou 
explícites per tal de fer-se una idea cabai de les possibilitats 
legals que existien. 

Per altra part, creiem que és necessari recordar i subratllar el 
carhcter transitori d’aquelles disposicions administratives i co- 
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mptables, i la millor prova de la transitorietat d’aquell disposi- 
tiu, ens el dóna l’article 3 del Projecte de Llei de Pressupostos 
de la Generalitat, que aviat haurem de discutir, i on es tracten 
explícitament i detalladament eis incentius de productivitat, 
tant pel que fa referimcia als possibles beneficiaris, com pel 

I que respecta al volum mhxim dels credits destinats a cada De- 
partament, i els criteris que hauran de respectar-se per a I’apre- 
ciacib de la productivitat. 

El nostre Grup pasa -amb tota objectivitat- que el con- 
tingut de I’article 3 de la Llei de Pressupostos ja ens basta per 
no votar afirmativament els dos punts primers de les mocions 
presentades. 

I quant al tercer punt de la Moció, el seu contingut no ens 
presentaria cap dificultat particular, sinó Únicament una difi- 
cultat de carkter, podriem dir-ne, temporal en la qual reco- 
neixem coincidir amb el Diputat senyor Escudé, ja que nos- 
al tres pensem, amb tota Iogica, que valdria més procedir a I’a- 
dopció de determinades normes després de l’aprovació dels 
Pressupostos, i en particular de I’article tercer, que és un article 
-tots ho hem reconegut i em sembla que 6s indiscutible- 
capital en aquesta materia, ’ 

Evidentment, la nostra posició queda, doncs, clara. EI Grup 
d’Esquerra votarh negativament els dos primers punts i la 
nostra posici6 en el tercer punt dependrh de la resposta que els 
proposants donid a la proposta d’esmena del partit de Conver- 
gencia i Unib. 

Moltes grhcies. 
El Sr. PRESIDENT : Perque parli, en nom del Grup Popu- 

lar, tinc el gust de donar la paraula a 1’IHustre Diputat senyor 
ColornB. 

El Sr. COLOMk : Moltes grkies, senyor President. Senyo- 
res i senyors Diputats, el nostre Grup esta bhsicament d’acord 
amb la Mocib presentada pel Grup del PSUC. 

El Grup Popular, que tan important participacio va tenir en 
l’elaboració de la Llei de la Funció Pública de la Generalitat de 
Catalunya, ks particularment sensible a qualsevol acció de la 
nostra Administració que pogués suposar una conducta discor- 
dant amb el que aquesta llei preveu. I ni que acceptéssim el rao- 
nament del Grup de Convergkncia i Unió, en el sentit que 
aquesta Llei no estava en vigor el 1985 -o millor dit pel que fa 
al Pressupost de 1985 -, et nostre Grup creu que aquest motiu 
no és obstacle per a demanar a tots els Diputats d’aquesta 
Cambra que donin el seu vot afirmatiu tant al primer corn al 
segon punt de la Moció. 1 diem aixo perquB entenem que el 
que es demana al primer punt no és res més que informacib, a 
través de la qual aquesta Cambra pot portar a terme la seva pri- 
mordial funció de control de 1’Executiu; informació que 1’Exe- 
cutiu, crec, no es pot negar a donar; informació indispensable 
per a saber quins han estat els principis que ha seguit cada una 
de les Conselleries, a fi de distribuir entre els funcionaris els in- 
centius de productivitat; informació essencial per n realitzar co- 
rrectament la nostra funció de control de la despesa de la 
Generalitat. 

En relació amb el segon punt, la informacib que al primer 
punt es demana per a aquest Parlament, s’amplia al coklectiu 
de funcionaris i als sindicats. I el nostre Grup, ni que tan sols 
sigui per a llevar la mks petita sospita d’iEEegalitat que pogués 
recaure sobre l’Executiu, votara també a favor d’aquesta part 
de la Moció. 

. 

I, per a acabar, el nostre Grup també votara favorablement 
el tercer punt de la Moció, i més quan recordem que la regula- 
ci6 que s’esta demanant no 6s sin6 la que preveia la Llei 17/35, 
aprovada per aquesta Cambra el dia 9 de juliol del passat any, 
ara fa ja més de nou mesos, i entenem que ha arribat ja l’hora 
de donar a llum. 

A les respectives interpel.lacions del passat dia, i també a ia 
defensa de la Moció que hem vist avui, s’han donat 
-entenem- prou raonaments per a convencer-nos de la im- 
portancia de donar suport al Grup del PSUC en la seva 
iniciat iva. 

El nostre Grup, també s’ha de dir, no ha necessitat sentir-lo 
pes a arri bar a aquest convenciment. EI principi de transparen- 
cia pel que fa a I’AdministraciÓ es un principi que tenim prou 
assumit. I si els Complements de productivitat han de retribuir 
l’especial rendiment, l’activitat extrordinaria, h t e r e s  O la ini- 
ciativa amb que el funcionari desenvolupi la seva ocupació, 
nosaltres que, en aprovar la Llei de la Funció Pública, varem 
votar perque fos aixi, votarem, avui, un altre cop, amb sentit 
afirmatiu, aquesta Moció, per coherencia i per responsabilitat. 

I si al seu dia varem aprovar que el complement de producti- 
vitat ha d’anar referit en un percentatge als pressupostos sobre 
programes, i aquest ha de ser públic i negociat amb els col-lec- 
tius de funcionaris, avui, un cop més, per coherhcia i per re- 
spansal$itat, votarem que sí a la Moció. Votarem que si a la 
Moció, en els seus primers tres apartats, donat que ei nostre 
Grup -que ha estat potser el culpable de la transcendkncia 
que ha tingut als mitjans de comunicació la temitica d’aquesta 
Moció- e n t h  que 6s així com es pot obrir aquest camp a la 
clarificació, perqui! tot el poble de Catalunya, per fi, sapiga a 
que atenir-se en aquest tema. 

Moltes grhcies, senyor President. Gricies, senyores i senyors 
Diputats. 

EI Sr., PRESIDENT : Pertoca ara que 1’11-lustre Diputat que 
ha defensat la Moció fixi la seva posició respecte a les esmenes. 

El Sr. RIBÓ : Gracies senyor President. Una brevíssima qü- 
estió prkvia : nosaltres, des del mes de desembre, varem pre- 
guntar per escrit al senyor Conseller sobre aquest tema i, si no 
podem atribuir-nos paternitat de donar llum pública al tema, 
malgrat el que diuen de vegades els de Convergencia i Unió, 
no en varn voler fer escandol fins que varn tenir la resposta. 

Nosaltres, en primer lloc, anem a l’esmena del Grup Socia- 
lista pel que fa a la publicitat. Perque estem d’acord amb el que 
diu l’esmena que és manifest l’incompliment deis requisits de 
publicitat. Senyor Escudé, vostk que 6s dels Diputats més ben 
programats, que es programa millor les seves intervencions en 
aquesta tribuna, s’ha oblidat avui, o ha tingut el lapsus, de dir 
que tes esmenes eren identiques, les esmenes no s6n identi- 
ques; per tant, si vol fer jocs de paraules, busqui els textos i 
veurii que una té un abast moll més gran que I’altra. Pero com 
que segurament ho veurem després, encara que vostk ha dit 
que no intervindria, ja en parlarem. I ho acceptem perqui: és 
manifest I’incompliment del terna de la productivitat. Una pre- 
gunta molt senzilla : Per a vost&s 1’Estatut de la Funcio Pliblica 
est& vigent o no esta vigent? Si o no? Esth vigent? Doncs publi- 
citat. No est& vigent? Doncs no publicitat. Tan senzill corn 
aixo. Si esti vigent han de donar-hi publicitat, i no només a 
obres publiques perque ho han distribu‘it de forma vergonyant, 
que tampoc han donat una publicitat cbijectiva, sinó en totes 
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les Conselleries que hi ha hagut complements. Tan senzill com 
aixo. Si vostks creuen que 1’Estatut de la Funció Pública no 
esta vigent, que també s’ha dit abans de la Generalitat agafant- 
se a Ia impugnació de P’article 34, que és un sol article, alesho- 
res no hi ha publicitat, pero si vostes, conscientment i respon- 
sablement, saben que esth vigent, publicitat. Per nixb acceptem 
l’esmena. 

EI Sr. PRESIDENT : Perdoni, senyor Diputat, perb li 
agrairia que se cenyis a I’acceptacib o no acceptacio de les esme- 
nes i no a reprendre els arguments d’abans, eh! 

El Sr. RIS0 : Senyor President estic argumentant per qu& 
admeto l’argument de l’esmena. +, 

El Sr, PRESIDENT : Bé, bé. 
EI Sr. RIBÓ : Segon punt, segona esmena, senyor President. 

EI Grup de Convergencia i Unió ens demana que suprimim tot 
el primer apartat de la nostra Moció, si voste m’ho permet, 
diré pes qub no ho podem acceptar, els arguments pels quals 
no ho podem acceptar. 

El Sr. PRESIDENT : Aixb no correspon, eh? 
El Sr. RIBÓ : Ah! No correspon argumentar per que jo no 

Ei $r. PRESIDENT : No, no, no, no correspon ... vostk s h  

EI Sr. €UB6 : I els motius pels quals s’accepta o no 

EI Sr. PRESIDENT : Sí, perb de forma restringida. 
EI Sr. RIBÓ : Tan restringida com voste vulgui, senyor Pre- 

sident, perb aixo és un debat parlamentari i si jo dic no a una 
qüestio no vull fer com el Govern que diu no a una qüestió i no 
dóna arguments, rn’agradaria donar els arguments. 

El Sr. PRESIDENT : Per6 un debat parlamentari té un 
ordre i no s’ha d’alterar aquest ordre. 

El Sr. RIBO : Sí, senyor President, amb tot el respecte per 
aquest ordre, nosaltres no podem acceptar suprimir aquest 
primer punt perque, en aquest primer punt, demanem que es 
porti la informació al Parlament, i demanem que es porti la in- 
formacio al Parlament perque el tema no és I’habilitat d’un o 
altre Diputat, o si a una Moc% es presenta una esmena o es pre- 
senta una altra esmena, aixo ks perquk puguem jugar entre 
nosaltres. EI tema és : hi ha hagut o no (( bufandes n il-legals a 
la Generalitat? Deixem-nos de rornanGos sobre si hi ha hagut 
un joc o no entre els Diputats, hi ha hagut o nu jl-legalitat en 
les (<bufandes>>? Aquesta és la qiiestió. I ,  per tant, és que els fa 
por a vostes, senyors de Convergencia i Unió, saber, com als 
altres Diputats, quins han estat els complements de productivi- 
tat? Aixb fa por? Per aixb votaran en contra? Aixo és el que 
nosaltres no entenem, i per aixb no ho podem acceptar. Per 
que es vol suprimir el lliure exercici d’aquells Diputats de de- 
manar la informació sobre els cornplements de productivitat? 
Que es donin arguments a la informació transparent parlarnen- 
tarja. Els fa por coneixer els noms de la gent de la Generalitat 
que ha cobrat complements de productivitat de manera i l b  
gal? Si els fa, por, nosaltres els podem passar també relacions 
que vostes ja coneixen. Nosaltres no volem fer safareig sobre 
aquests noms, volem complir amb els deures que tenim C Q ~  a 
Diputats, de I’oposicib o del Govern, que és el compliment de 
la legalitat. Per aixb no podem acceptar una esmena que ens 
vol tapar la boca, que ens vol tapar la boca pes parlar, no en 
virtut del que podem aconseguir d’un o altre sindicat, sinb en 

accepto una esmena? Senyor President. 

de limitar a dir si accepta o no accepta les esmenes i prou. 

s’accepta,. . 

virtut del que ens pot passar, responsablement, al Govern de 
la Generaiitat. Perque jo, senyor President, se el que diu el Re- 
glament del Parlament i diu que quan jo vull tenir informacib li 
he de demanar a aquests senyors que estan en ei primer banc, 
no ho he de demanar fora d’aquesta casa, i ara resulta que rn’es- 
tan argumentant per votar en contra que ha demani al Govern 
de la Generalitat, i m’estan impedint que conegui objectiva- 
ment, per boca del Govern, quins són els complements de pro- 
ductivitat. Per aixo em sembla vergonyant que aquesta 
Cambra, avui, accepti que se l i  tapi la boca sobre els comple- 
ments de productivitat. 

Nosaltres, pel que fa a l’últim punt de I’esmena de Conver- 
gencia 1 Unió, només faltava, senyor Escudé, hem de dir que 
sí, perque si volem que es compleixi la Llei i sabem que hi ha 
una majoria absoluta, vostk em diu, no es complir8 ara, es co- 
rnpliri quan s’aprovi el Pressupost. D’acord, senyor Escudé, 
no ens queda altre remei. 

Grhcies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Bk, doncs, després d’aixb ja pertoca 

Els senyors Diputats que estiguin d’acord amb la Moció, en 

Digueu. 
EI Sr. ESCUDÉ (de I’escb estant) : Demanaríem votació 

separada. 
EI Sr. PRESIDENT : Ah, bé, moll bk. Anem a procedir, 

doncs, a la votació d’aquesta Moció, separadament cada un 
dels’ punts. 

EI primer punt, en primer lloc, els qui siguin favorables a 
aquesta Moció, que tinguin la bondat de posar-se de peu dqet. 

Els qui hi estiguin en contra? 
Els qui s’abstenen? 
Aquest punt ha estat rebutjat per 38 vots a. favor, 63 en 

contra i cap abstemib. 
Ara el segon punt de la Moció. Els qui siguin favorables a 

aquest segon punt, que tinguin la bondat de posar-se de peu 
dret. 

entrar en la votacib. 

la forma com.. . (-‘I, Sr. Escudi demana per parlar.) 

Els qui hi estiguin en contra? 
Els qui s’abstenen? 
Aquest segon punt ha estat rebutjat per 40 vots a favor, 64 

en contra i cap abstenció. 
(LY. SL Subirh demana per parlar.) 
Sí, senyor Subira. 
El Sr. SURIRA : Entenem que el tercer punt es posaria a vo- 

tació amb la incorporació de I’esmena de Convergkncia i Unió. 
El Sr. PRESIDENT ; Ha estat acceptada, no? Bé, doncs, 

aquest tercer punt amb l’acceptacib de I’esmena de Convergh- 
cia i Unió es posa a votaci6. 

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

Els qui hi estiguin en contra? 
Els qui s’abstenen? 
Aquest tercer punt de la Mocio, amb la incorporació de l’es- 

mena de Convergencia i Unib, ha estat aprovat per unanimitat 
dels presents. 

Entrem ara a la Mocio segiient, que és ... ( P u t d  Vesmena 
socialista proposa I’addieiÓ d’un quart punt, aquest quart punt, 
evidentment, no ha estat votat ni rebutjat. Em sembla una 
mica irregular, la veritat sigui dita, perb, de tota manera, 
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potser perquk quedi clár és millor sotmetre-ho a votaci6. 
Junt, diguem-ne 

d’addició que es presentava a l’esrnena socAsta se sotmet a 
vo tacib. 

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

No hi ha ningú que hi sigui favorable. 
L’csmena, aquesta, d’addició del Grup Socialista ha estat ac- 

ceptada pel senyor presentant? 
El Sr. RTBÓ : Sehyor President, potser perque estAvem 

distrets amb arguments reglamentaris no ha sentit que nos- 
altres d&em que estavern, el primer que hem dit, totalment 
d’acord, amb l’esrnena del Grup Socialista sobre el tema de 
publicitat, 

Per tant, doncs, aquest quart punt, aquc 

EI Sr. PWIDENT : Per tant, ha estat acceptada. 
El Sr. RIS6 : Si, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Doncs ara s’ha de sotmetre a vatacib. 

Els qui siguin Favorables a aquesta esmena, que es posin de 
peu dret. 

Els qui hi estiguin en contra? 
Els qui s’abstenen? 
Aquesta esmena addicional que representava un possible 

punt, ha estat rebutjada per 33 vots a favor, 59 en contra i 6 
abstencions. 

Moció subsegüent a la interpeHslci6 a1 Consell Executin 
sobre la Política de’Complemelnts de Productivitat 

per als Funcionaris 

Passem ara, doncs, a la Moció que ve a continuació, que és 
la subsegüent a la interpel-Iació al Consell Executiu sobre In 
Política de Complements de Productivitat per als Funcionaris, 
presentada pels Diputats Illustres senyors Lluís Garcia i Pere 
Ayguadé, del Grup Socialista al Parlament de Catalunya, 

Per a defensar-la tinc el gust de donar Ia paraula a I’IMustre 
Diputat, senyor Garcia. 

El Sr. GARCiA I SAEZ : Senyor President, senyores Dipu- 
tades, senyors Diputats, després dei debat i de les votacions 
efectuades a la Cambra per presentar aquesta Moció subsegü- 
ent a les interpehlacions referents a la politica de complements 
de productivitat i incentius, donat que estic totalment d’acord 
amb els arguments expressats des d’aquesta tribuna pel porta- 
veu del PSU, el senyor RibÓ, en el seus arguments de contin- 
gut, de fons i amb un intent de no reiterar, de no repetir el 
debat, em permetré variar una mica l’argumentació i introduir 
algun element nou pel que fa referkncia al contingut de les 
Mocions. 

Efectivament, jo crec que el fons de la qüestió, que és el que 
s’ha pretes desvirtuar des d’aquesta tribuna per Convergencia i 
Unió, pel portaveu senyor Raimon Escudé, de si hi havia un 
giny parlamentari o una utilització indeguda del Reglament 
-cosa que el senyor President, 6s evident que no 
permetria-, el fons de la qüestio, el contingut real del proble- 
ma que plantegem els Grups de i’oposició, que planteja el 
Grup Socialista ks que hi ha hagut una distribució il4egal de co- 
mplements als funcionaris. Aquesta 6s la realitat. Qui es vol 
tapar els ulls a aquesta realitat? ks absolutament manifest i de- 
mostrar que el Consell Executiu - i no tots els Departaments 
: cal dir que alguns Departaments no ho han fet-, ha distribu’it 

quantitats importants de diners, de diners, no de ((bufandes N, 
de diners, als funcionaris. Diners no contemplats des del punt 
de vista retribu’idor al SOU d’aquests funcionaris, i aixo es el 
greu, el greu, senyores i senyors Diputats, es que tenim un 
Consell Executiu, un Consell Executiu que practica una políti- 
ca retribuidora absolutament rebutjable des d’una posició no 
d’esquerres, sinó des d’una posici6 democrhtica. Una posició 
democratica d’aquest Parlament hauria de rebutjar aquesta po- 
lÍtica que provoca els següents elements, que vostes en són 
perfectament conscients. Per que? Si aixb és un principi bBsic 
no aplicable a qualsevol Administració, sini> també a les em- 
preses privades, a qualsevol, un principi bhic a un ]IOC de tce- 
ball, a una mateixa qualificació, a una mateixa feina ha de re- 
percutir un mateix nivell retri bu‘idor. Sembla elemental que 
un cap de servei, donades unes determinades qualificacions i 
funcions, per que no ha de cobrar el mateix? Doncs be, som 
davant d’una politica retribu’idora que utilitza determinats cu- 
mplements, determinats mecanismes no previstos a la Llei 
-com els que després demostraré- per produir que funciona- 
ris del Departament d’Economia O de Política. Territorial u de 
Treball cobrin més que altres funcionaris de Governació o 
d’Ensenyament que desenvolupen les mateixes funcions, des 
del punt de vista funcional, de titulació i arginic. 

Per tant, aixo és el fet. El fet és que la política retribuidora 
del Consell Executiu es absolutament fora dels més elementals 
principi& que han d’inspirar-la des del punt de vista democrhtic. 
És una politica que la fa, obviament, d’acord amb les paraules 
del senyor Conseller -que nosaltres rebutgem, i no compar- 
tim, senyor Conseller-, la fa cada Secretari General Tecnic, 
Els secretaris generals tkcnics més els cap de secció estan deci- 
dint la polí ticn retribu’idora d’aquest Govern, d’aquest COn3d 
Executiu, i, per exemple, hi ha Departaments, com hem dit re- 
iteradament, com el de Politica Territorial, que, d’acord amb 
determinats caps de servei, decideixen, a final de I’any, distri- 
buir quantitats importants, Se’ns han demanat proves reitera- 
des d’aquesta política. Si s6n Ampliament conegudes! Aixo, se- 
nyores ¡ senyors Diputats, 6s una llista que poso a disposició de 
la Mesa, que diu : <<Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques. Relació d’incentius de productivitat. x perso- 
nes : 453.863 pessetes. )) És una llista immensa. Si és que és 
conegut, pero 6s que aquesta persona, que es cap de secció, per 
quk ha de cobrar practicament un milió de pessetes més a l’any 
que un altre cap de secció del Departament d’Ensenyament? 
És que les funcions, les responsabilitats, la titulació d’aquest 
cap de servei no s’ho mereix? Aquesta Bs la política retribu’ido- 
ra que voste practica : la d’afavorir, per la via de la dispersió, 
determinats Departaments en contra d’altres Departaments. 
Li dic una cosa, senyor Conseller de funció pública, de Gover- 
nació : aixo provoca malestar dintre dels funcionaris. Vostks 
tenen problemes, el Conseller d’Ensenyament tindri proble- 
mes amb els seus funcionaris perque el Conseller de Política 
Territorial practica una politica arbitrhria en materia de retribu- 
cions. Aixb 6s el que queda clar. Ei que queda ciar és que 
vostes estan fent una Administració que provoca problemes 
entre els funcionaris, perque vostes no tenen condicions objec- 
tives per fer una política retribuidora adequada, 

Aixo és la realitat que vostks volen amagar amb arguments 
de si hem fet una esmena per poder parlar; aixb -voldria 
qualificar-ho amistosament- no és ses més que cortines de 
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fum per no entrar en el contingut, que, obviament, doncs, fan 
gricia, perb que pretenen obviar el problema de fons. 

Hi ha una argurnentacib que a mi m’agradaria, des d’aquesta 
tribuna, contradir. El senyor Conseller de Governació, en 
aquest cas, al seu costat, el Conseller d’Economfa i Finances 
em podra dir si el que manifestaré a continuació té suport legal 
o no té suport legal. 

EI senyor Ribó ha manifestat des d’aquesta tribuna - i  
queda escrit, enregistrat i publicat al Diari de Sessions del Parla- 
ment de Catalunya- que el senyor Conseller va afirmar en Van- 
terior plenari que, en el capítol I, els complements de producti- 
vitat es feien efectius d’acord amb les vacants no previstes del 
capitol I dels Pressupostos, és a dir, el personal. 

Vostks pensin el que aixo significa : que el Consell Executiu 
dota pressuposthiament una plaqa, no surt a concurs, per tant 
no es produeix la convocatoria i I’adquisicio de la plap pel fun- 
cionari, pel personal contractat, i aquest romanent, senyores i 
senyors Diputats, es destina a pagar complements de producti- 
vitat i ((bufandes>>, i si aixb no 6s il-legal, que m’ho expliqui 
algú que en sapiga una mica més que jo.’Pero és que la Llei de 
Finances, la Llei de Finances Pljbliques -article 42--, sap el 
que diu? : <<A proposta dels respectius Departaments, el Con- 
seller cl’konomia i Finances podrh acordar transferkncies de 
credit amb les limitacions segiients )), limitacions segiients : 
<<a) No afectaran els crkdits per a les despeses de personal ni 
els ampliables ni els extraordinaris concedits durant I’exercici. 
)> Aixo significa que vostes no poden treure d’una vacant pres- 
suposthria una dotació econornica per pagar complements de 
productivitat ni per pagar res, perqul? hi ha la. limitació legal 
que ho impedeix; ni per via, com diu aquí, de transferencia de 
credit. Vostes no poden passar a l b  que esti pressupostat per. 
personal i passar-lo al capítol 11, al capitol I, o al capitol IV, 
perque aixi ho diu la Llei de Finances Públiques en el seu arti- 
cle 42, i aixo és una il-legalitat manifesta; aixo es una ilkgalitat 
mani festa. 

Que no s’ha complert el requisit de publicitat? Escolti, perb 
si el senyor Conseller ho va dir des de la tribuna. Efectivament, 

, graciosament --suposo que en un moment d’ofuscacf6-, el 
senyor Conseller de Política Territorial, com s’ha dit, va distri- 
buir unes iiistes que aquest Diputat torna a posar a disposició 
de totes les senyores i els senyors Diputats. I la va distribuir a 
determinat personal. I dic <<ofuscat>> perque cap més Conselfer 
ho ha fet; ha dit : escolti, cap Conseller ha fet aixb. El Con- 
seller de Política Territoria! sí, perb és que ks manifest que el 
senyor Conseller d’konomia i Finances ho ha fet; vostk ha 
distribtiit diners en dues sessions, cn dues parts : dos se- 
mestres de distribucib de complements de productivitat; dos. 
Li dic les quantitats? Vosth, miri fins a quin punt, senyor Con- 
seller d’Economia i Finances, que eE seu personal ha protestat 
per dir : <(i  a mi per que no em toca? A mi per que no em toca, 
si jo estic al servei territorial x de Barcelona, per qui: no em 
toca aquest complement de productivitat? ks que no ho faig 
tan bé com I’aEtre senyor dels serveis centrals?)) Als serveis 
centrals voste no te problemes. Als serveis centrals tothom 
cobra el complement de productivitat, i aquí no passa res; 
tothom callat. 296,000 pessetes, senyor Conseller, per als caps 
de secció. E voste no ho ha fet públic. 

Per tant, que passa? Mi ha un incompliment manifest del re- 
quisit de publicitat o no? El que queda absolutament clar i evi- 

dent, malgrat les votacions que es puguin produir en aquesta 
Cambra, és que aquest manifest incompliment vostes, corn ho 
ha expressat ei senyor RibÓ, no el voldran reconkixer, perb es 
una realitat evident que més tard o més aviat hauran de reco- 
neixer. Vostes, amb aquesta política retri buidora, torno a 
insistir-hi, de deixar que cada Departament faci el que cregui 
convenient, faci el que cregui convenient en materia retribu’i- 
dora, estan provocant un autkntic caos cada agost i cada desem- 
bre a la funció pública catalana. 

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

EI Sr. PRESIDENT : A aquesta Moció hi ha també unes es- 
menes, que són del Grup parlamentari del Partit Socialista Uni- 
ficat de Catalunya i de Convergkncia i Unió. Per defensar la pri- 
mera, tinc el gust de donar la paraula a i’llhstre Diputat 
senyor Ri bó. 

EI Sr. RIS6 : Senyor President, senyores Diputades, seny- 
ors Diputats, la nostra esmena -com tenen vostks al davant, 
en una fotocbpia- diu que el Parlament manifesta l’incompli- 
ment per part del Consell Executiu de ¡es Lleis 30/84, de les 
Corts Generals, i 17/85, del Parlament de Catalunya, respecte 
a aquesta ternatica. 

Aquesta tematica és la que el senyor Garcia argumentava 
amb unes llistes a la mi, i que permeten comprovar que hi ha 
un cap de servei que el- primer semestre arriba a ingressar 
300,000 pessetes i el segon 439.876 -agafat a l’atzar-, i un 
altre cap de servei, a la mateixa Conselleria, que ei primer se- 
mestre ingressa zero pessetes i el segon semestre ingressa zero 
pessetes. 

Be, quk diu la Llei? Per que diem que és de manifest incom- 
pliment? La Llei del 3 d’agost del 84, article 23, diu : ({El co- 
mplemento de prodtrctivfdad, en todo caso las cantidades que 
perciba cada funcionari0 por ese concepto, seran de conocimi- 
ento público de 10s demhs funcionarios del Departamento, así 
como de 10s representantes sindicales. >> La Llei de la Generali- 
tat, votada per tots vostes, diu -traducció literal, ja al seu dia 
els varn recordar que estavem traduint literalment articles de la 
Llei de VEstat-, diu : <<El complement de productivitat, se’n 
fixara la quantitat global per a cada programa)>, no esti fixat; 
<<La Llei de Pressupostos establiria els criteris)), no estan 
fixats; ((Seran de coneixement pljblic per als funcionaris i per 
als representants sindicals>), no ho s6n en la majoria de les 
Conselleries; manifest incompliment de la Llei, Llei que jo ho 
torno a preguntar, encara no se m’ha respost : és o no ks 
vigent? Perque si no és vigent facin-nos un toc d’aierta. És o 
no és vigent a Catalunya, excepte el seu article 34, que parla 
del dret de I’hs del catalh i del castellh per part dels funcionaris? 
-de I’obligació, millor dit. Només era aquesta pregunta. 

Perque si és vigent a partir de la seva publicació, si és vigent 
a partir de la seva publicació --Diari Uficial de la Gcweralitat, 3 
del VI1 del 85-, els cornplements de productivitat distribu’its 
ei desembre del 85, mesos més tard, haurien de complir 
aquests requisits; o no? O és que a la distribució posterior no se 
l i  pot aplicar una Llei anterior, que no rep retroactivitat‘? Per 
aixo nosaltres declarem que és manifest incompliment, sense 
cap afany -com podria convidar-nos algh- a entrar en el Ilis- 
tat concret de la Conselleria, a donar noms i cognoms. Uúnica 
manera d’evitar que no s’entrés en aquest llistat per part dei 
senyor Garcia o per part del senyor Ri bÓ &s que el senyor Serra, 
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Puig, x, qui sigui, d’aquesta Cambra, en disposes, d’aquesta in- 
forrnacib, per fer safareig. Potser sí, senyor Escudk, no per part 
nostra, perque si volguéssim fer safareig ja faria hores que ]’es- 
tariem fent, el safareig. I som ai Parlament de Catalunya par- 
lant en una sessi6 parlamenthria d’un tema que ens pertoca, 
d’acord amb el Reglament. 

Per tant, manifest incompliment de la Llei, i, de nou, supo- 
sem que en votacib per part de la majoria, manifesta voluntat 
de girar-se d’esqueng a quelcom que és tan evident com que la 
nit succeeix al dia. 

Grhcies, senyor President. I 

EI Sr. PRESIDENT : Fer defensar les esmenes de Conver- 
gencia i Unió, tinc el gust de donar la paraula a l’I14ustre Dipu- 
tat senyor Escudé. 

EI Sr. ESCUDÉ : Gsacies,*senyor President. Bé, jo ja he ma- 
nifestat abans que practicament no faria Ús d’aquest dret 
perquk, en definitiva, I’argumentaciÓ es la mateixa, sobretot 
pel fet que, com hauran observat les senyores i els senyors Di- 
putats, bisicatment 1’11-lustre Diputat senyor Garcia ha intentat 
repetir per tercera vegada una interpetlació, substanciar una 
interpel-Iació al senyor Conseller de Governació i ,  com sabem, 
no es aquest el cas, El que calia era circumscriure’s al text de la 
Moció, i com que el text de la Moció --corn ja hem explicat- 
és identica al text de la Mocio anterior que hem debatut, per 
lant, jo no hi hauria d’afegir res més, Potser, per acabar, el que 
si que podria afegir, de cara al senyor Ribó, és que em sembla 
que hem connectat, no hem sintonitzat gens, avui, senyor 
RibÓ, perque tot aquest tema de la vighncia o no-vigencia de la 
Llei 17 de I’any 85, del nostre Parlament, ha quedat clarificat : 
l i  he esmentat la Disposicib final, li he esmentat la Disposici6 
transitbria vuitena i, en definitiva, I’article 67 en tots els apar- 
tats fa referkncia sempre als Pressupostos, i, efectivament, 
estwra en vigor i aplicada quan surtin aprovats els Pressupostos 
en i’article 3, que ja he exposat a la consideració de tots vostks 
el seu contingut, que detalladament regula aixo. 

I, per acabar, voldria dir que, efectivament, el senyor RibÓ 
almenys tenia tota la raó en un punt, que és el fet que he tingut 
un lapsus perquh, evidentment, hi ha una diferencia 
--realment, senyor Kib6, t6 voste raó- entre Yesmena de 
vostes i I’esmena del senyor Garcia. El senyor Garcia deia que 
el nostre Consell Executiu, al qual nosaltres donem suport per- 
manentment, havia incomplert ia Llei 30 del Parlament de 
Madrid, i vostk, corn a bon nacionalista, considera que també 
hem incomplert la Llei 17 de Catalunya; aquesta és la diferkn- 
cia, i m’excuso de l’error que he tingut. 

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

El Sr. PRESIDENT : Bé, ara correspon als Grups que no 
han intervingut ... (L% SI: Ribb demana perparlar.) Digui. 

El Sr, Ris6 (dc Iéwb [Jstant) ; Senyor President, per I’article 
del Reglament que parla de contradiccions (Remor dcr veus i 
riultes.) 

El Sr. PRESIDENT : Bé, senyor Ribó, l i  prego que sigui 
molt breu. 

EI Sr. RIBÓ (dc ¡’escó e m n i )  ; Brevíssim. La diferhcia entre 
una esmena i I’altra no és el major o menor esperit nacionalista. 
ks que una esmena parla de publicitat i l’altra d’incompliment 
dels criteris de la Liei. 

Gracies, senyor President. 

El Sr. PRESIDENT : Bé, correspon ara intervenir als Grups 
que fins ara no han intervingut perque no eren Grups esme- 
nants. Correspon d’intervenir al Grup d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, i per aixo tinc el gust de donar la paraula al Molt 
Honorable Diputat senyor Barrera. 

EI Sr. BARRERA : Moltes grhcies, senyor President. Única- 
ment per dir que ja que les dues Mocions són identiques, les es- 
menes poden diferir, pero’ les Mocions no, i hem de 
pronunciar-nos sobre les Mocions. Tot el que ha dit el senyor 
Víctor Torres és valid, i, per tant, m’excusc) de repetir-ho. 

Moltes gracies. 
El Sr. PRESIDENT : Moltes grkies. Perquk parli en nom 

del Grup Popular, tinc el gust de donar la paraula a I’Il4ustre 
Diputat senyor Colomé. 

El Sr. COLOMh : Gricies, senyor President. Amb el 
mateix sentit que ei Portaveu d’Esquerra Republicana, el 
nostre Grup ha de manifestar que no vol repetir una vegada 
més el que ja ha manifestat abans. 

Grhcies. 
El Sr. PRESIDENT : Moltes grhcies. Aleshores, pertoca al 

presentador de la Moció de fixar la seva posició respecte a les 
esmenes. Per aixo tinc el gust de donar la paraula a l’lllustre 
Diputat senyor Garcia. 

El Sr. GARCÍA I SÁEZ : Bé, des de l’escó, només per dir 
que acceptem l’esmena. plantejada pel PSU, donat, efectiva- 
ment, ‘bue té un abast molt més ampii que l’esmena que jo 
mateix havia presentat a la seva Moci6, i que, efectivament, 
també acceptem l’esmena al punt tercer de la meva Moció, pre- 
sentada per Convergkncia i Unió, senyor President. 

Les posem a votacib, per tant. 
El Sr. PRESIDENT : Bé, anem a passar a la votacio. (LI Sr. 

subirh demana per parlar.) El senyor Subira? 
El Sr. SUBIRA (de ¡’esc6 estant) : Sí, senyor President, per 

demanar, en primer lloc, votació separada. 
El Sr. PRESIDENT : Dels tres punts? 
El Sr. SUBIRA : Si, senyor President, pero també per fer 

notar que em semblaria molt estrany que es tornés a posar a vo- 
tacib un text Idhtic a un text que ja ha estat votat per la 
Cambra, perquk, és clar, imagini’s ... No, i votat a favor. 

Ei tercer punt, amb ¡’esmena de Convergencia i Unió accep- 
tada, ha estat aprovat. Ara el tornariem a posar a votació. 
Imaginin-se el fet curiós, per exemple, que es votés en contra. 
Qui: passaria, llavors? 

Ei Sr. PRESIDENT : Sembla lbgic de fer-ho així i ,  per tant, 
de no repetir la votació per a aquest tercer punt. Anem a posar 
a votació, doncs, el primer punt de la Moci6 que estern 
debatent 

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

Els qui hi estiguin en contra? 
Els qui s’abstenen? 
Aquest punt ha estat rebutjat per 36 vots SI favor, 60 en 

contra i cap abstenció. 
Passem ara a la votacib del punt segon. 
Els qui siguin favorables a aquest punt, que tinguin la 

bonda1 de posar-se de peu dret. 
Els qui hi estiguin en contra? 
Els qui s’abstenen? 
Aquest punt ha estat rebutjat tainbk per 36 vots a b o r ,  60 
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en contra i cap abstenció. 
Passem ara a la Moció subsegüent a la interpeklacib al Con- 

sell Executiu sobre la Política d’Exposicions, presentada pel 
Diputat Iklustre senyor Xavier Soto, del Grup Socialista, a qui 
tinc el gust de donar la paraula. (Pausa.) 

Aquesta Presidkncia s’excusa, amb aquesta identitat de mo- 
cions, d’haver com& la confusió de no sotmetre a votacid, el 
punt darrer, que ara se sotmet a la votaciú dels presents. 

Els qui hi siguin favorables, que es posin de peu dret. 
Els qui hi estiguin en contra? 
Els qui s’abstenen? 
Aquest punt ha estat rebutjat per 36 vots a favor, 59 en 

contra i cap abstenció. 

Moció 
subsegüent a la interpetlació al Consell Executiu 

sobre Ia Política d’EExpasicions 

Ara si que podem passar a la Moció subsegüent a la inter- 
pellaci6 al Consell Executiu sobre la Palitica d’Exposicions, 
presentada per i’I14ustre Diputat senyor Soto, a qui tinc el gust 
de donar la paraula. 

EI Sr. SOT0 : Molt Honorable senyor President, senyores i 
senyors Diputats, fa quinze dies, en el debat de la interpeklació 
que, sobre la política d’exposicions dei Consell Executiu de la 
Generalitat, va presentar el Grup Socialista al Parlament de Ca- 
talunya, I’Honorable Conseller de Governaci6 deia, des d’a- 
questa mateixa tribuna, el següent : ((Senyor President, seny- 
ores i senyors Diputats, si 1’1l.lustre Diputat interpellant em 
diu que reconegui en aquesta Cambra les aportacions de totes 
les associacions juvenils i de totes les lluites que. hi ha hagut en 
favor de la democrhcia i la llibertat, jo estic disposat, evi- 
dentment, a reconeixer-ho d’una manera molt humil i molt 
modesta, i he de dir que, al reconeixement que ell ha fet des 
d’aquesta tribuna, jo m’hi sumo, m’hi adhereixo plenament. 
Que ell voldria que, en alguna exposició més completa, aixo es 
veiés plasmat per reparar el que ell creu que ha estat un oblit o 

’ unes maticances d’aquesta exposició? Doncs, per que no? I, 
segurament, jo crec que, reparar alguns oblits, algunes man- 
cances, és bo.>> I continuava dient I’Honorable Conseller : 
<<Ara, en el que jo estaria d’acord amb el senyor Diputat, ks en 
totes aquelles comparacions que ha volgut fer -uns per quk 
estan assenyalats i altres per que no-; els fets assenyalats en 
aquesta exposició són, certament, fets importants i, a aixo, el 
senyor Diputat no hi ha fet cap objecció. E1 que passa és que, 
potser n’hi ha uns altres que potser s’haurien d’haver assenya- 
lat, i jo no voldria fer aqui tota una llista -que ell, evi- 
dentment, I’ha feta- : és molt més Bmplia, i podria ser molt 
més amplia de la que ha fet, pero, en tot cas, jo repeteixo que 
m’adhereixo al seu homenatge des d’aquesta tribuna, a 
aquestes persones que han lluitat per tota aquesta lluita juvenil 
durant aquest segle fins al 70 i ,  a mes, diré que, probablement, 
valdria la pena, amb una nova exposició, reparar algunes man- 
cances, alguns oblits o algunes diferkncies de criteris quant a la 
interpretació. >) 

Ens varem trobar, aixi, davant un fet sorprenent en aquesta 
Cambra, que hauria de ser habitual, pero que no ho 6s : un 
Conseller pujava a aquesta tribuna i ,  humilment i modesta- 
ment, reconeixia l’error comes, assumia la seva responsabilitat 

i es mostrava favorable a reparar aquest error que s’havia 
U l T l k S .  

Quina podia ser, doncs, I’actitud d’un Grup parlamentari re- 
sponsable, COM el nostre? Doncs, la resposta és ben senzilla i 
ben fhci1 ; fugir de cap to de crítica, fugir de cap to d’explotacib 
d’aquest reconeixement dei senyor Conseller, i fet exactament 
ei contrari, que és agafar aquest compromís del Conseller Ala- 
vedra davant aquesta Cambra fa quinze dies, i donar-li forma 
de moció, i aixo és el que proposa la nostra Moció. Ren sen- 
zillament, demanem que el Parlament de Catalunya insti el 
Consell Executiu de la Generalitat a organitzar una nova expo- 
sició sobre la historia del moviment juvenil i les associacions 
de joves a Catalunya en el període comprks entre 1900 i 1985, 
en la qual es reculli llur contribucio a la lluita per la democracia 
i per la recuperació de les llibertats nacionals de Catalunya. 

Així mateix, demanem que es presti una cura especial a asse- 
gurar la presencia de totes les organitzacions polit iques juve- 
niis, del moviment obrer 1, especialment, de les organitzacions 
juvenils obreres. 

Ha estat, doncs, la nostra posicio agafar les paraules del Con- 
seller f donar-las forma de mocib; fins i tot hem fugit de dema- 
nar una periodificació i una temporalitat per a aquest compro- 
mis, conscients que, evidentment, la realització d’una nova ex- 
posició significa una tasca d,iinvestigació -i una tasca llarga-; 
per tant, hem preferit nd assenyalar cap periodificacio temporal 
i deixar que sigui el mateix Consell Executiu el qui fixi les 
dades adients per fer-la. 

Res més, sinó demanar a les senyores i als senyors Diputats 
el seu vot favorable a la nostra Moció. 

EI Sr. PRESIDENT : A aquesta Moció s’han presentat es- 
menes dei Grup parlamentari del Partit Socialista Unificat de 
Catalunya i de Convergencia i Unió. Per defensar-ne la prime- 
ra, tinc el gust de donar la paraula a 1’Honorable Diputat doctor 
Espasa. 

EI Sr. ESPASA : Gracies, senyor President, Des de l’escó 
mateix, i molt breument. Estani absolutament d’acord amb la 
Moció presentada pel Grup Socialista, que, corn deia el Diputat 
senyor Soto, en bona part recull les paraules dei Conseller reco- 
neixent les mancances i els errors en la política anterior d’expo- 
sicions per part del Consell Executiu, nosaltres hem fet una 
breu esmena per subratllar de forma més emfhtica encara, si hi 
cabia, el que ja era I’esperit de la mateixa Moció, ii la nostra 
esmena d’addicib diu i reclama que, sempre que es parli d’ex- 
posicions i d’organitzacions juvenils obreres, que era un dels 
motius importants de la presentació de la Moció, es respecti el 
pluralisme polític i social a Catalunya. Per tant, és una esmena, 
en I’esperit i en la forma, d’addició, i que s’inscriu perfecta- 
ment en tot el que és la Mocid, que acabem d’escoltar, defensa- 
da pel Diputat senyor Soto, 

El Sr. PRESIDENT : Per defensar I’esmena del Grup parla- 
mentari de Convergencia i Unió, tinc el gust de donar la pa- 
raula a 1’114ustre Diputat senyor Casals, 

El Sr. CASALS I LEZCANO : Moltes gracies, senyor Presi- 
dent. Senyores i senyors Diputats, corn sigui que la present 
Moció fa referimcia, en el seu plantejament global, a Pa política 
d’exposicions a nivell general, vull comentar abans d’entrar en 
el tema concret de l’exposicib (<Joventut fa Catalunya>>, 
quines són les línies generals de la política d’exposicions. 

Els criteris bhsics que emmarquen, aquesta politica són, per 
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una banda, donar a coneixer d’una forma tangible i viva diver- 
sos aspectes de la cultura i de la ciencia als ciutadans del nostre 
país, i, per I’altra banda -i dins de les possibilitats, 
evidentment-, difondre la realitat catalana, la nostra historia, 
la nostra cultura, les nostres capacitats econbmiques a la resta 
dels ciutadans del món i ,  especialment, a aquells que tenim 
més a prop, com els de 1’Estat espanyol i els d’Europa. 

Prova de I’amplitud d’aquesta política és la celebració, fins al 
dia d’wvui, de seixanta-nou exposicions, una de les quals és l’a- 
nomenada <(Jovent& fa Catalunya N , qüestionada pel Grup 
Socialista. L‘exposició ({Joventut fa Catalunya >) va sorgir com 
una iniciativa pionera en 1’Estat espanyol -com moltes altres 
de la Generalitat de Catalunya- sobre !a histbria de I’associaci- 
onisme juvenil a casa nostra. L’expusició és -va ser . i  és, 
perque encara continua- una aproximació grafica i documen- 
tal a ta historia de les associacions de joves des de I’any 1980 al 
1985, no als moviments socials d’aaquells anys. Com a experi- 
hc ia  pionera, evidentment, tk les seves mancances, a causa de 
la dificultat en la recerca de material, mancances que, amb 
l’ajut i la col4aboració de lothom i de tots els implicats, i corn 
que és una iniciativa no tancada,.s’han de resoldre en Ia linia 
que ja es va iniciar al seu dia, de contacte i col-laboració entre 
I’AdministraciÓ i totes les entitats. 

Cal esmentar especiaiment la preparacib,, en aquests mo- 
ments, d’una publicació, d’un llibre, concretament, amb el 
material de I’exposicib i d’altre que s’ha recopilat i es recopilara 
de totes les associacions de qualsevol caire : obreres, d’esplai, 
etcetera. Corn es pot observar, la linia d’aquesta iniciativa s’ad- 
reqa en direcció a anar completant una tasca -i ho repeteixo, 
pionera- de forma eficq i seriosa, sense sectarisme ni oblits 
voluntaris, contemplant tothom de forma global. 

És evident, corn es deia en el passat Ple, en el moment de la 
interpetlacib, que els treballadors i les organitzacions politi- 
ques juvenils, i també les organitzacions obreres, varen tenir 
un paper decisiu en el pro& de transici6 política i de recupera- 
ci6 de les nostres llibertats nacionals, de la mateixa manera 
que el varen tenir altres moviments socials i altres 
organitzacions. 

La critica sense fonament en qub es va basar la interpetlació 
que ha produit aquesta Moció, el protagonisme de les associaci- 
ons o entitats d’educacib en el lleure, el nombre d’entitats d’es- 
glésia, el cas Galinsoga, els fets del Palau o el nombre de vega- 
des que hi surt el nom del Molt Honorable President Jordi 
Pujol demostren, al nostre entendre, un desconeixement de la 
historia i la realitat actual de les associacions amb major index 
associatiu a casa nostra : les d’educació en el lleure; un intent 
d’oblidar voluntariament el paper de I’església en el mon asso- 
ciatiu i juvenil i en la recuperació de les nostres llibertats nacio- 
nals, i un intent de menyspreu d’aquells fets i persones que 
varen fer possible una presa de consciencia i ta recuperació de 
la identitat catalana dels joves. 

Per tot aixo, i com sigui que aquesta exposició no és un fet 
iiillat, justificatiu, q e r  cobrir l’expedienb>, que es diu normai- 
ment, de la celebracib el passat any de 1’Any Internacional de 
la Joventut, sinó que ks l’inici d’un estudi molt més aprofundit 
sobre el tema, qualsevol possible mancanqa no 6s solucionable 
mitjanpnt I’organitzacib d’una nova exposicib gue, potser sí 
que cauria en el sectarisme, sinó en la continuació i el perfecci- 
onament del treball ja iniciat, respectant el pluralisme social i 

. 

polí tic de Catalunya en la linia que he exposat. 
Per aquest motiu, senyores i senyors Diputats, el Grup par- 

lamentari de Convergkncia i ünib presenta una esmena de mo- 
dificació, que proposa la següent redacció : ((El Parlament de 
Catalunya acorda que el Consell Executiu de la Generalitat 
procuri assegurar la preskncia de les organitzacions politiques 
juvenils i de les organitzacions juvenils obreres en el llibre que 
esta previst de publicar que recull el contingut de I’exposici6 
“Joventut fa Catalunya”, i vetlli perque es continumi la tasca 
d’estudi de la histbria del moviment juvenil a Catalunya, afa- 
vorint la realització de recerques i estudis i la seva divulgació 
mitjanqant exposicions i publicacions. )) 

Per finalitzar, indicar que, amb coherkncia amb tot l’expo- 
sat, el nostre Grup votaria a favor de I’esmena del PSU de Cata- 
lunya, en el cas que fos acceptada pel Grup Socialista, per a la 
seva incorporació, amb les correccions tkcniques que s’es- 
caiguessin, si es dones el cas, al nostre text, en el supbsit que el 
Grup Socialista acceptés la nostra esmena. 

GrAcies, senyor President, senyores i senyors Diputats, 
EI Sr. FRESIDENT : Bé, ara correspon d’intervenir als 

Grups no esmenants. Per tant, al Grup d’Esquerra Republica- 
na de Catalunya; tinc el gust, per aixb, de donar la paraula a 
1’11-lustre Diputat senyor Marga1 Casanovas. 

El Sr. CASANOVAS : La nostra posició davant d’aquesta 
Mocib : és evident que entrem aquí en un dilema. Se’ns 
demana que votem a favor d’organitzar una nova exposició 
sobre la histbria del moviment juvenil i les associacions joves 
de Catalunya, A nosaltres aixo ens fa molt de plaer, perque les 
nostres joventuts en els anys anteriors a la guerra, I’any 3 I i 34 
i després, fins i tot durant el període de la guerra, van ser molt 
actives i veiem que aixo no es reflecteix com hauria de ser 
degut en aquesta exposició. Per& entenem que organitzar una 
exposició 15s una casa dificil, una cosa costosa i que fóra una 
mica estrany fer dues exposicions, una darrere I’altra, sobre el 
mateix tema. 

En canvi, nosaltres voldríem demanar al senyor Xavier Soto 
que volgués admetre aquesta esmena de Convergkncia i Un%, 
que ara ens ha plantejat aquí, que nosaltres votaríem molt favo- 
rablement, perquk creiem que un llibre és sempre molt més 
perdurable que no pas una exposició; una exposició té una ac- 
tualitat en un moment determinat, perb passa, i ,  en canvi, el 
ili bre perdura. 

A nosaltres ens agradaria que pogués admetre aquesta 
esmena, juntament tambk amb I’esmena del PSUC, que diu 
que es respecti el pluralisme polític i social de Catalunya, amb 
la qual nosaltres també ens sentim identificats, i ,  per tant, si 
s’accepten aquestes dues esmenes, nosaltres amb molt de gust 
votarem favorablement la interpetlacib. 

Mol tes gracies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Pel Grup Popular, tinc el gust de 

donar la paraula a IWlustre Diputat Casals. 
Ei Sr. CASALS I PARRAL : Senyor President, senyores 

Diputades i senyors Diputats, lkrticle 123.2 del Reglament de 
la Cambra ens diu que les interpetlacions han de tractar dels 
motius i dels propbsits de capteniment de 1’Executiu en qüesti- 
ons relatives a temes de política generat o d’algun 
Departament. 

També preveu el Reglament, en el punt 3 del mateix article, 
que la Mesa, escoltada la Junta de Porlaveus, n’ordeni la trami- 

’ 
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tació com a pregunta a contestar per escrit, en el cas que el seu 
contingut no sigui propi d’una interpetlacib, segons allb que 
estableix el punt 2 d’aquest mateix article. 

No tenim cap dubte que si l’escrit d’interpel-Iació hagués 
plantejat el que avui planteja la Mocib, la Mesa i la Junta de 
Portaveus haurien ordenat la tramitació com a pregunta escrita. 
Yinterpel4ant ho sabia i per aquell motiu el text de la inter- 
pellació publicat en el Butlleri diu textualment : <<quins han 
estat els proposits de capteniment de la política d’exposicions 
del Consell Executiu de la Generalitat? >>, i en la seva exposicib 
de motius també generalitza, en dir {des del nostre punt de 
vista la política d’exposicions del Consell Executiu no existeix 
com a tal, ja que no respon a una política global definida pel 
Govern i, tot el contrari, la politica d’exposicions ha quedat en 
mans de cadascuna de les Conselleries i Direccions Generals. 

Certament, el caire que tenia fins a aquest moment la inter- 
pel-laci6 era de vertadera interpelhció. No obstant aixo, en la 
seva exposició veiem que es polaritza amb un exemple, no 
com a exemple del que és politica general, sinó que E’impartant 
no és res més que I’exemple. 

La Moció ve amb una proposta, que entenem que no és ob- 
jecte de moció subsegüent a interpeHaciÓ, sinó que hauria 
estat objecte d’una proposicib no de llei, i com a tal proposicib 
no de llei el nostre Grup hauria estat disposat a votar-la favora- 
blement, pero corn a proposta o com a moció subsegBent a una 
interpeHaciÓ, en la qual es redueix la política general d’exposi- 
cims del Consell Executiu al compliment, solament, de millo- 
rar O rectificar oblits en aquesta exposició concreta, bé sigui 
fent una altra exposició, bé sigui incloent aquests oblits en un 
Ilibre, creiem que és estar donant, per part del Parlament, un 
mandat al Consell Executiu en el qual se li diu : <<senyors, si 
vostes rectifiquen aquest punt, la seva polit ica d’exposicions 
esta complerta, definida i acabada. )) Crec que ni aixo és cert 
que sigui la voluntat del Parlament, de dir-li aixo al Consell Ex- 
ecutiu i ,  per altra part, fbra molt cbmode, per part del Consell 
Executiu, d’acceptar que ja ha acabat la seva tasca en una mat&- 
ria tan important corn la d’exposicions, 

Per tant, si el nostre Grup IIQ pot votar favorabIement la 
Moció, perque creiem que IGra estar-li dient el que acabo de 
dir al Consell Executiu, si no pot votar en contra, perque li diu 
tambk, senyor interpel-lant, que si vostk ho hagués presentat 
pel que nosaltres creiem que 6s el camí reglamentari, que és 
una proposició no de llei, li hauríem votat favorablement, el 
nostre Grup el que fara 6s abstenir-se en aquesta Mocio, per 
creure que el resultat posterior de la Moci6 implica qüestions 
generals, i, en tota la interpeHaci6 i en tota la Moció, de la poli- 
tica del Consell Executiu envers les exposicions no hi ha abso- 
lutament res, hi ha una rectificació d’un cas concret. 

Creiem que aixo no es objecte del que hauríem d’estar deba- 
ten t en el dia d’avui, en aquesta Carn bra. 

Senyor President, senyors Diputats, moltes gracies. 
El Sr. PRESIDENT : Fertoca ara a l’I1hstre Diputat senyor 

Soto de fixar la seva posició respecte a les esmenes. 
El Sr. SOT0 : Molt Honorable senyor President, senyores i 

senyors Diputats, voldria cornencar expressant la meva preo- 
cupació per la intervenció del representant, del portaveu de la 
majoria governamen tal. 

Crec que el to de la nostra intervenció, el to de la substancia- 
ció de la interpetlació no mereixia, ni de bon tros, l’actitud 

que s’ha adoptat aquí des d’aquesta tribuna. No crec que sigui 
necessari respondre per alnlusians a les acusacions de sectaris- 
me cap al Grup Socialista o de no apreciar el paper dels movi- 
ments de I’esglesia, o dels moviments de l’educació en el 
temps lliure, perquk, realment, acusacions com aquestes no 
tenen cap tipus de credibilitat i, hicament, el que deixen pales 
és el carhcter de les persones quc profereixen aquestes 
acusacions. 

Una vegada fet aixb, el que voldria, en primer lloc, és expli- 
car a la Cambra, especialment també al G r u p  parlamentari de 
1’Esquerra Republicana, per que no acceptem la Moció del 
Grup parlamentari de Convergkncia i Unió. En primer lloc, 
perque nosaltres creiem que era molt més adient la realitzacib 
d’una nova exposició, corn havia dit, per altra banda, el Con- 
seller Alavedra des d’aquesta. tribuna ... 1 no digui que no, 
senyor Conseller, perque abans he llegit les seves paraules, i 
ara ho hauré de fer. Diu : ((senyor President, ho he dit abans, 
jo m’hi sumo, m’hi adhereixo plenament. Que ell voldria que 
en una exposició més completa aixb es veiés plasmat, per repa- 
rar el que ell creu que ha estat un oblit, unes mancances d’a- 
questa exposicib, doncs, per que  no?, i segurament, jo crec 
que reparar alguns oblits, algunes mancances ks bo. >> Torno a 
continuar llegint : ( ( i ,  a més, diré que probablement valdria la 
pena en una nova exposició reparar algunes mancances, alguns 
oblits o diferents criteris &interpretació ... r), paraules del Con- 
seller Alavedra en aquesta tribuna del Parlament. (Remor de 
velAs.) 

Em referiré al perquk no acceptem l’esmena : per un fet 
molt simple i molt senzill, perque I’esmena que presenta el 
Grup parlamentari de Convergkncia i Unió proposa que en, lloc 
de realitzar una nova exposi6 es realitzi un llibre, i un llibre 
que reculli -com demanava la nostra Moció- el paper de les 
organitzacions politiques juvenils i, especialment, de les orga- 
nitzacions juvenils obreres, pero la nostra Moció demanava 
també que es reconegués ei paper del conjunt del moviment 
obrer, i es aixo Únicament el que hem demanat al Grup parla- 
mentari de Convergencia i Unió, que inclogués dins del contin- 
gut de la seva Moció que en aquest llibre es reconegui també el 
paper del conjunt del moviment obrer de Catalunya, igual que 
es recull el paper, per exemple, de l’activitat del senyor Jordi 
Pujol. 

Jo no entenc encara per que no se’ns ha acceptat aquesta pos- 
sibilitat de transaccib, que hauria estat una bona sortida per a 
tots, i per aixo -i estic segur que el senyor Casanovas serB el 
primer a comprendre’rn-, no podem acceptar la Moci6 del 
Grup parlamentari de Convergkncia i Uni6. 

I, finalment, evidentment, acceptem I’esmena del Grup par- 
lamentari del PSUC. Jo crec que en una situació normal 
aquesta esmena no seria necesshia, pero desgraciadarnen t, 
malgrat els reconeixements del Conseller després de la inter- 
venci6 del Grup parlamentari de Convergkncia i Unió respecte 
al pluralisme polític i social a Catalunya, encara 6s una fita a 
aconseguir. 

Res més i mol tes grbcies. 
El Sr. PRESIDENT : Bk, anem, doncs, a sotmetre a votacib 

aquesta Moció, tenint en compte que hi ha estat incorporada 
I’esmena del Grup parlamentari del Partit Socialista Unificat 
de Catalunya. 

Els que siguin favorables a aquesta Moció, que tinguin la 
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bondat de posar-se de’ peu dret. 
Eis qui hi estiguin en contra? 
Eis qui s’abstenen? 
Aquesta Moció ha estat refusada per 28 vots a favor, 52 en 

contra i 9 abstencions. 

Moció subsegüent a la interpei-lacib al Consell Executiu 
sobre la Situaci6 de La Sanitat 

O 

Passem ara a la darrera de les mocions : Moc% subsegüent a 
la interpellació al Consell Executiu sobre la Situació de la Sani- 
tat, presentada pel Grup Socialista al Parlament de Catalunya. 
Per defensar-la, tinc el gust de donar la paraula a Z’Honorable 
Diputat senyor Armet. 

El Sr. ARMET : Senyor President, senyores i senyors Dipu- 
tats, aprofito l’inici d’aquesta intervenció per demanar a la Pre- 
sidencia que si en qualsevol moment d’aquest debat, per la 
meva part, hi hagués una paraula, intencionalitat, expressió 
fora de to o qualsevulla especulació que es pogués fer en funcib 
de la meva intervenció se m’iivisés, en qualsevol moment d’a- 
questa, de la mateixa maflera i amb la mateixa fermesa, dic, 
que també pregaria que aquesta Presidencia que quan des de 
I’escó demanés la paraula com a portaveu del Grup parlamenta- 
ri no se’m negués en funció d’hipotetiques expressions, amb 
les quals no se m’ha fet un previ avís. 

Dic aixb en defensa del Reglament i de la legalitat d’aquest 
Parlament, perqui: pugui funcionar de la forma més correcta 
pessi ble. 

Avui ens trobem amb la presentació d’una Moció ja conegu- 
da -$ha fet ja el debat, que va donar lloc a la interpel.laciÓ que 
vBrem presentar--, sobre la desaprovació de la Consderia de 
Sanitat. 

En primer lloc, només vull fer una anhlisi molt breu d’alguna 
valoració que aquests darrers dies s’ha fet, que fins i tot alguna 
persona del Grup de Convergencia em va dir : {<mira si va bé 
la sanitat de Catalunya que I’any 1985 tancarem el pressupost 
amb un superavit! H, si, fins i tot, va arribar a fer aquesta ex- 
pressib algun Diputat de la majoria; és, evident, confirmació 
clara i inequivoca de la política de vasos comunicants, sense 
tenir en compte reduccions de Departaments, increments de 
credi ts de tresoreria, no comptabilitzacions correctes de les fac- 
turacions fetes en l’últirn període, etcktera, és a dir, és la politi- 
ca d’intentar una regularització a l’interior del Departament, 
pero que ara els problemes estan traslladats als centres hospita- 
laris de Catalunya, si es confirma la hipotesi d’aquesta política 
de vasos comunicants que s’havia establert. 

Jo voldria ser molt precís en aquest acte de moció, perque 
no vull dir, i ia meva intenció no és pas obrir un nou debat, és a 
dir, fer un nou debat sobre la qiiestió, sinó ser molt escrupolbs 
del perque nosaltres presentem finalment aquesta 
desaprovació: 

Aquesta Mocióldesaprovaeió per a nosaltres és un acte posi- 
tiu i constructiu, que consisteix rl proposar als diversos Grups 
parlamentaris d’aquesta Cambra que la puguin considerar en el 
mateix sentit, per tal de facilitar amb la seva aprovació l’establi- 
ment cl’un nou model de direcció del Departament de Sanitat i 
Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya. 

Les conseqükncies, tant de la gestib sanitiria com econbmi- 
ques de la continuitat de l’actual model de direcció posa, sens 

dubte, en perill la solidesa econbmico-financera de I’Admi- 
nistració autonomica de Catalunya -i cal recordar que aquest 
Departament representa el 40% del pressupost del conjunt de 
la Generalitat- i, sens dubte, malmet. la continuitat del nivell 
assistencial, és a dir, el nivell de serveis sanitaris rebuts pels ca- 
talans beneficiaris de ia Seguretat Social que, corn vostks 
saben, avui, practicament són la totalitat. 

D’altra banda, aquesta Moció de desaprovació ve unida a 
una voluntat de redrepment del sector, voluntat de redreca- 
ment del sector que s’ha expressat en un conjunt d’iniciatives 
que e1 Grup Socialista ha aportat a aquesta Cambra; voluntat 
de redreqament que es concreta en un moment determinat, en 
els vint-i-cinc punts per resoldre la crisi de la sanitat de Catalu- 
nya. Per a nosaltres no 6s cap plaer desaprovar una Conselleria, 
per a nosaltres, sens dubte, és una preocupació que el clamorbs 
fracas de la gestió de la sanitat de Catalunya, pressuposi greus 
problemes als ciutadans de Catalunya. I ks davant d’aquesta 
preocupació que nosaltres ens situem poli ticament; perb 
seriem deshonestos, des de la perspectiva parlamentiria, si 
nosal tres no desaprovkssim I’actuació de la Conselleria. 

Aquesta desaprovació, obviamen t, és I’eina que quahevol 
Grup parlamentari té. Yaltre dia vaig dir molt clarament que 
era el maxirn que nosaltres podíem fer, pero que era el rninirn, 
comparativament amb el que es pot fer en qualsevol rkgim par- 
lamentari; per tant, nosal tres hauríem valgut podes concretar 
aquesta iniciativa parlamentkia amb un Mocib de censura al 
Departament, que és el que correspon per l’anaiisi que nos- 
altres fem de la sitwacib. 

També voldríem dir que la crisi, sens dubte, de la sanitat ca- 
talana és una continuada crisi, en la qual no s’observa cap tipus 
de sortida. No solament és una crisi de tipus financer, no sola- 
ment és una crisi en relaci6 amb els serveis sanitaris propis, o 
amb els serveis sanitaris concertats, sind, timbé arn la moral i 
confianqa, tant per part dels treballadors i del personal sanitari 
de l’Administraci6 de la Generalitat, com dels ciutadans que 
utilitzen aquests serveis. 6s a dir, és un tema que ultrapassa el 
simple fet econbrnic o el simple fet assistencial, i se situa al bell 
mig d’una situacib que podríem dir-ne de gravetat social. 

La nostra voluntat -i aixb sempre ho hem dit molt clar-, 
desaprovant la gestió del Conseller, res té a veure amb el reco- 
neixement de la seva persona, de la bondat de les seves virtuts 
i, diguem-ne, personals i humanes que, sens dubte, aquest 
portaveu i tots els portaveus sociaiistes que han parlat en rela- 
ció amb el terna de sanitat, sempre, sempre, han posat fora de 
qualsevol dubte; de ia mateixa manera que, sens dubte, el cia- 
morós fracis de la gestió del Departament és imputable al 
Govern, al seu President i, d’una manera molt específica, a 
l’actuacib del seu titular des del primer moment. 

Creiem que, fent aquesta desaprovació, aquest Parlament fa 
o faria -sóc perfectament conscient que p a l o  amb un condici- 
onal absolutament hipotktic, perque hi ha unes majories con- 
solidades en aquest Parlament i, per tant, no hi ha cap sorpresa 
parlamentaria previsible en aquest tipus de desaprovacib- un 
pas ferm, un pas ferm en el redrqament de la gestió del Depar- 
tament de Sanitat i Seguretat Social, i de I’IICS concretament. 
Un redreqament amb tota l’economia del Departament i dels 
centres sanitaris, a través d’un pla de refinanvament -que cal 
fer- dei deute acumulat pels centres sanitaris concertats, i que 
aquest Parlament hauria de rebre d’una manera immediata, i 
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aquest Parjament hauria de conkixer exactament quina e s  la si- 
tuació del deute acumulat i el pla de refinanqament que es 
preveu; si no, evidentment, estem en un sistema pel qual la in- 
comunicacib entre 1’Executiu i el Parlament és total en relació 
amb un dels més importants problemes i crisi de gestió que tk 
el Consell Executiu. 

Un redreqament, sens dubte, significaria de la morat profes- 
sional dels treballadors, dei personal sanitari dels centres 
propis, de l’JCS, quan veuen que, a través d’una política de 
concerts que no entenen, s’estan tancant les possibilitats de re- 
drewment arquitectbnic, tecnolbgic i assistencial en els 
centres on treballen. La despreocupació pels centres propis ha 
estat una constant de I’actuació d’aquest Departament, i 
nom& ha servit per fer ratios cpmparatives dient que els 
centres propis eren molt més cars que els centres concertats, 
en lloc de fer la potenciacib del que,era propi i el redimensiona- 
ment d’wllb que era propi. Un redr&ament de la moral del per- 
sonal i deis organs dirigents dels kentres concertats, que no 
tenen clara, en cap moment, la :seva missib sanithria, que 
tenen congelats els seus concerts 1’ ny 83, i que creuen i estan 
convenpts que elk seus costos sbn superiors a les dotacions de 
I’ICS, i que no veuen gens clar el 1 eu futur. Aquesta incertesa 
de personal sanitari, de directors de centres hospitalaris, sens 
dubte, ks una situacio que no admet ni un moment de demora 
i que obliga al seu redreqament; un redreGament, sens dubte, 
de la moral professional de les sanitiries locals que, des que 
han estat transferides a I’Administracib de la Generalitat, no 
han vist, professionalment, modefnitzar Les seves condicions 
de treball. De fet, podem dir, sen dubte, que el que són els 

lbcat d’una manera marginal en 81 que eren les prioritats de 
l’actuacib de la Conselleria. Un rkdreGament de la confianqa 
dels serveis sanitaris de les Administracions locals en els ser- 
veis sanitaris de la Generalitat, pet tai d’elabarar una perfecta 
col-laboració i integració, que, en rholts casos, la Conselleria el 
que ha fet és duplicació d’iniciatives, en llec d’intentar, evi- 
dentment, la necessiria política de coordinacib d’iniciatives. 
Un sedrepment del desconcert qqe es produeix entre provei- 
dors i subministradors de l’IC5, que han vist que els seus legi- 
tims drets restaven ajornats, i que es posaven fins i tot a uns 
límits que posaven en dubte la viabilitat econbmica de la ma- 
teixa empresa -han caigut, diguem-ne, empreses per un 
retard, quan aquest tema ... 

El Sr, PRESIDENT : Permeti’m, Honorable orador, que 
I’interrompi un moment per reclamar de la Cambra un absolut 
silenci. Pot continuar. 

El Sr. ARMET : Moltes grhcies, senyor President. Un redre- 
Fament dels centres municipals de planificaci6 sanitiria. A Ca- 
talunya hem observat com el que eren les línies progressistes 
d’actuació -tant en interrupció voluntaria de l’embaras com 
en planificació familiar- eren ralentides, i fins i tot partides fi- 
nalistes que venien del Govern, diguem-ne de I’Estat, del 
Govern central, no eren adequades a aquestes politiques espe- 
cífiques, fent un retrocés, sense cap mena de dubte, del que 
era un ideal progressista o del que podia constituir una Catalu- 
nya abanderada del progrés en temes sanitaris, en temes de de- 
fensa dels drets de ia dona, com havia estat, sens dubte, la Ge- 
neralitat republicana. 

Un redreqament dels ciutadans de les comarques de Catalu- 

i 

plantejaments de salut pública s% i ~ vist endarrerits i s’han co- 

nya que encara no tenen l’hospital a prop, que no tenen el refe- 
rent hospitalari, que ei planejament hospitalari no els situa a 
prop de la necessitat assistenciai a que tenen dret -aixb es es- 
pecialment pales en les comarques de Lleida, Un redreGament 
als municipis i a la poblacio de la ribera de ]’Ebre que, sens 
dubte, ha vist corn hi ha hagut set actes polítics davant una in- 
auguraci6 que encara no ha conclos, i que no hi ha cap alterna- 
tiva de sortida de com gestionar aquella realitat que es planteja 
en aquesta comarca. 

Un rtdreqament de tots els centres i treballadors de les co- 
marques del Barcelonks, Baix Llobregat, Osona i Valles Occi- 
dental, que no entenen les diferents propostes del Departa- 
ment que es fa amb la posada en marxa de la residencia de la Se- 
guretat Social; propostes contraposades, diferents i que sovint 
es tenen presents interessos politics i no es tenen presents els 
interessos sanitaris. Un redreqament de tot aquell sector d’opi- 
ni6 que ha seguit l’afer de !’hospital oncologic, per al qual, fins 
i tot aquest any estan pressuposats 350 milions de pessetes, i 
que hi ha acumulades unes obligacions, per part de 1’Admi- 
nistraci6 de la Generalitat, molt importants, sense que s’hagi 
fet encara el consorci públic a quk s’estava obligat a fer. Un re- 
dreqarnent, en darrer lloc -i potser com un dels més 
importants-, del que són els serveis d’atencib prlrnaria a 
Catalunya. 

He volgut fer, en aqukst plantejament, un plantejament es- 
quemitic perQ marcant el que són els eixos, 1 no ho he volgut 
fer des d’una perspectiva critica, sinó des d’una perspectiva de 
situar-nos al servei dels ciutadans de Catalunya, que re- 
quereixen que es produeixi aquest redreqament, i avui, per a 
nosaltres, aquest redreqament passa per l’acte simbblic que te 
el valor polític i parlamentari de desaprovar la gestió feta per la 
Conselleria de Sanitat al llarg d’aquests sis anys, que ens ha 
portat a I’atzucac actual. 

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

El Sr. PRESIDENT : Carn que no hi ha esmenes presenta- 
des, entrarem ja a les intervencions dels Grups parlamentaris 
en la forma regiamenthria. Prego I’Il.lustre Diputat senyor 
Alay, d’Esquerra Republicana de Catalunya, que intervingui 
en nom del seu Grup. 

EI Sr. ALAY : Moltes grkies, senyor President, Senyores i 
senyors Diputats, en honor a la brevetat -no rn’agrada fer les 
exposicions massa llargues-, vaig a referir-me estrictament al 
text de la Moció que, en aquest cas, també veig que, en honor, 
en fi, a la veritat, és extraordiniriament curt. Es tracta d’una 
desaprovació, d’una reprovació d’una moció de censura -del 
que es vulgui, s6n noms diferents; en sis anys de parlamenta- 
risme en aquesta Cambra, doncs, ja tenim practica en emprar 
noms per interpretar, per voler dir una cosa aplicant altres 
noms que ei Reglament potser no permetia, el Reglament o el 
mateix Estatut. En fi, la qüestió és que avui ens trobem amb 
una mocib de censura encoberta, altra vegada, que nosaltres 
naturalment votarem en contra. 

He de dir que, rellegit amb deteniment, i havent escoltat 
amb deteniment també la intervenció dei representant del 
Grup Socialista en la passada sessib en aquesta Cambra, la veri- 
tat és que no vaig entendre massa -tot i que va ser molt 
extensa-, no vaig entendre massa --ho repeteixo- el contin- 
gut de la interpel4aciÓ. En primer lloc, perquk hi havia una 
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serie de contradiccions, i, per exemple, el senyor Armet, 
doncs, es queixava I’aaltre dia que es pagava poc per concerts, 
pero resulta que uns mesos abans, en una serie d’intervencions 
de debat sobre mativia sanitiria, el mateix Grup Socialista 
mantenia la tesi que s’estava pagant massa per concerts. Ales- 
hores, si s’esth fent un debat, i ,  per un mateix Grup, una 
vegada es diu una cosa i al cap de pocs mesos se’n diu una altra, 
aleshores doncs, el context general de la interpetlació, del 
debat, perd una micadcl’cficacia. Perb és que, a més a mks, es va 
denunciar una cosa global, pero sense entrar en les qiestions 
particularitzades, que són les que podrien donar-nos la visió de 
si veritablement la gestió dei Departament era bona Q era do- 
lenta. I, jo, la veritat és que, amb la interpretació que va donar 
el senyor Armet, no veig que la gestió fos ni bona, ni fos dolen- 
ta; ell simplement vil fer una intervenció molt brillant, perb no 
va demostrar absolutament res. 

Per exemple, una qiiestib : que es paga tard. Evidentment 
que es paga tard; com es pot pagar a l’hora si no es reben els 
diners? i aixo va ser contestat ci’una manera molt clara per part 
de 1’Honorable senyor Conseller, dient que s’estava pagant 
l’any 85 cl que es devia I’any 83. Em sembla molt clar que, si 
no se sap d’on surten les misses, dificilrnent es pot pagar a 
temps. Suposo que no hi ha cap govern que desitgi pagar amb 
retard; suposo que tots volen poder pagar al dia, per a donar co- 
mpliment a les obligacions contractuals que prenen, Si hi ha 
unes dificultats de tresoreria i aquesta tresoreria no d e p h  pre- 
cisament de nosaltres, doncs, penso que és bastant dificil de re- 
provar o desaprovar l’acció d’un Departarnen t. 

Pero es que, d’altra banda, també, si pensem una mica 
enrere, en fi, i anem uns quants anys enrere, a la passada legis- 
latura, hem de recordar que tats vam ésser molt extraordinhria- 
ment generosos amb la societat a I’hora de fer els pressupostos, 
i tots exigíem : per a serveis socials, tant, i per a serveis de tal 
més, i en totes les coses augmentivern, pero en realitat 
anhvcm augmentant les despeses, perb no es deia mai d’on 
havien de sortir els diners. i, d’aixo, n’erem responsables tots 
: cl Grup de Convergencia i Unió, per haver acceptat moltes 
d’aquelles coses, perb també el Grup Socialista, i nosaltres 
també, perquk tots nosaltres varn contribuir a inflar rnBs les 
coses, i s’ha arribat a la situació actual. 

Que hi ha uns deficits, que hi ha hagut uila negociació, que 
aquesta ncgociacib pot haver estat mes bona o mes dolenta. 
Polser sí que no ha estal suficientment bona -i, a més a més, 
jo dubto que hagi estat suficientmeni bona, com moltes de les 
negociacions que s’hun fet-, pero es cvident que si s’ha acon- 
segui1 quelcom, i amb aixo es pot mar tirant, doncs, no és 
trzinpoc una gcstió tan dolenta. 

Que no ser i  perfecta la gestib? Estic totalment d’acord que 
no ho sera. i estic segur que no hi ha cap gestió de cap Departa- 
ment ni de cap Ministeri que sigui perfecta, pero el que si que 
demano, des d’aquesta tribuna, és que diguin els rets puntuals, 
coses concretes de gestió, cle mala gestió, de coses incorrectes 
que s’hagin fet, i ,  en aquest cas, he de citar que, per exemple, 
nosaltres vam ser els que la passada legislatura vam presentar 
una moció per a la reducció dels salaris dels gerents de les hees  
assistencials. Aixo era un punt concret que nosaltres consideri- 
vern immoral, perb, en canvi, no ho ha presentat cap més altre 
Grup; ni coses concretes. Aquí no s’han aportat proves de cap 
qüestió amb que es pugui mantenir el crileri que hi ha hagut 

una mala gestib. 
S’ha parlat del redreGarnent -naturalment, penso que tots 

volem que el redreqarnent hi sigui, en sanitat. S’ha parlat de I’&- 
t i a  i de I’estktica; creiem qwe tots volem que hi siguin i que 
persisteixin. Ara, el que si que volem és que es digui d’on han 
de sortir les misses. Per tant, nosaltres hi votarem en contra. 

Moltes gracies. 
Ei Sr. PRESIDENT : Per intervenir en nom del Grup del 

Partit Socialista Unificat de Catalunya, tinc el gust de donar la 
paraula a I’Monarable Diputat, senyor Espasa. 

El Sr. ESPASA : Senyor President, senyores i senyors Dipu- 
tats, em sembla que en discutir una qiiestib com aquesta, es a 
dir, analitzar la gestió del Departament de Sanitat i Seguretat 
Social, ningú dubtarh del que ha estat la tradicional, ferma 
--fins i tat se’ns ha dit {(excessivament contundent >>- actitud 
del Grup parlamentari del PSUC envers el Govern de Conver- 
gencia i Unió, envers el Consell Executiu, i -perque no 
podíem fer- ho d’una altra manera- personalitzat en el Depar- 
tament i en els seus responsables polítics. 

Activitat critica que s’estén j a  a dues legislatures; que fins i 
tot va incloure, en la primera legislatura, una moció de censura 
amb propostes alternatives al Govern i a la política sanithria, i 
activitat crítica -durament crítica, se’ns diu des del Consell 
Executiu repetidament : << us passeu )), (< aixo és massa>>, 
(< potser en  feu un gra massa>> - que ha abastat pricticament, 
al llarg de la primera i de la segona legislatures, tots els temes 
fonamentals de la política sanitiria que en aquest Parlament 
s’han debatut. 

Jo voldria ara, molt breument, recordar la nostra ferma opo- 
sició a In concepció privatista en favor dels beneficis i dels inter- 
essos particulars que ha tingut el Consell Executiu, que ha 
tingut ei Departament de Sanitat i Seguretat Social en el tema 
H sanitat pirblicalsanitat privada D. Jo voldria recordar aquí 
com nosaltres varn ser primer els únics -després seguits per 
altres Grups parlamentaris- que vam denunciar la mala arti- 
culació que es feia de les transferhcies de la Seguretat Social 
en els pressupostos generals de la Generalitat de Catalunya, 
confonent recursos socials amb recursos fiscals, cosa finalment 
arreglada, en part gricies a les nostres crítiques, a les nostres 
iniciatives. 

Nosaltres vain fer lambé, hem ret repetidament, una critica 
sistematica -perquk creiem que era el nostre deure i la. nostra 
obligació- als elements més negatius de la gestió de Conver- 
gencia i Unib. Jo voldria recordar aquí, nomes de passada, les 
nostres múltiples inlerpeHacions sobre la política de concerts, 
demostrant corn s’afavoreix en els concerts ets centres privats, 
els privats lucratius, en detriment dels centres propis i dels 
benkl‘ico-particulars no lucratius, com I’eficikncia del sector 
privat és menor que l’eficienciadel sector phblic ... Hem aportat 
xifres en aquesta tribuna sobre aixo. 

Nosaltres hem fet interpeiiacions sobre l’obertura o la no- 
obertura de centres propis -Vic, Sabadell-Terrassa, Badalona, 
Oncolbgic, Viladecans-, promeses repetides del Conseller, 
del President de la Generalitat sobre aquestes obertures que, 
sistematicament, s’han anat retardant. Nosaltres vam presentar 
l’esmena, una esmena ... una interpetlació que en el seu 
moment va ser molt important, molt crítica i que, en paraules 
d’alts representants del Grup que dóna suport al Govern, va 
estar a punt de fer caure el Conseller : la famosa interpelnlació 
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sobre els gerents d’area sanithria, en la qual no ens oposavem a 
la Figura gerencial, no ens oposhvern a la idea que hi havia al 
darrere, pero si que ens oposavern -i  ho varn demostrar- a la 
Negalitat que s’havia fet en la forma de contractació, la forma 
de nomenament i I’edndol dels sous, i, amb una esmena 
d’Esquerra Republicana a la nostra Mocib, finalment varn 
aconseguir que els gerents d’irea sanitaria, almenys fosmal- 
ment --no sé si amb << bufanda)) - , cobressin menys que el 
President de la Generalitat, perque amb la primitiva proposta 
del Departament de Sanitat els gerents d’irea sanitir ia, alguns 
d’ells, cobraven mes que el mateix President de la Generalitat 
de Catalunya. 

Nosaltres vam fer la interpeklacib sobre el deficit sanitari 
que va portar que el senyor Conseller de Sanitat i Seguretat 
Social ens digués, el juny proppassat, que portaria ai Parlament 
una proposta de reducció de crkdits d’i 1 .O00 milions de pesse- 
tes, que desprks es va convertir -passat el debat de sanitat fet 
a I’octubre, a iniciativa nostra, del Grup parlamentari del PSC i 
del Grup parlamentari Popular- en una proposta de modifica- 
ci6 del Pressupost de la Generalitat i de la Seguretat Social, 
amb un ball i transferencies de crkdits realment impressionant, 
que el que feia era incrementar els pressupostos de sanitat, i no 
decrementar-los com el senyor Conseller, solemnement, ens 
havia promes. 

És a dir -i amb aixb acabo aquest recordatori- que nos- 
altres hem fet una política de crítica i d’oposició sistematica al 
que creiem que eren les insuficihncies en una línia de mala 
gestib, de concepcib privatista de la sanitat i, en definitiva, de 
no servei als interessos de 18 majoria de ciutadans-en aquest 
cas, interessos sanitaris- de Catalunya. 

Des de quina posici6 hem fet nosaltres aquesta política? 
L’hem feta des &una opció clara i contundent d’esquerres, 
d’una politica d’esquerres, cosa que vol dir, molt essencial- 
ment, una clara preferencia -perquk tenim dades que creiem 
que donen rat5 a la nostra opció- del sector públic sobre el 
sector privat en rnatkria d’organització i assistkncia sanithria. 
Des d’una opció que reclama el continuat increment en la des- 
pesa social --i, dins de la despesa social, de la despesa 
sanitiria-, i des d’una opció política i tkcnica que veu en el 
servei públic sanitari -és a dir, en un autkntic Servei Nacional 
de Salut- la solució, si no total, sí que imprescindible i neces- 
&ria per arribar a una bona politica sanithria a Catalunya i a 
I’Estat espanyol. 

En quina situació, perb, ens trobem? Nosaltres hem fet 
aquesta posició, perb ens trobem en una posicio, realment, 
que jo alguna vegada ja he qualificat de kakiana. Una posició 
kafkiana que consisteix, molt essencialment i molt resumida- 
ment, en el següent : tenim, a nivell de I’AdministraciÓ 
central, un Govern que es reclama de l’esquerra -el Govern 
del PSOE- que practica una política economica de retallament 
constant i continuat de la despesa social, una política de la qual 
el Ministre del ram --en aquest cas, el de Sanitat i Seguretat 
Social -, amb orgull, explica com ha aconseguit, any rere any, 
reduir et pressupost de l’hstitut Nacional de la Salut i com ha 
aconseguit disminuir el nombre de pessetes gastades per any 
per cada beneficiari de la Seguretat Social quan, a mks a més, el 
nombre de beneficiaris s’incrementava. Aixo es pot explicar 
nomes amb un augment de l’eficiencia en ía prestacib dels ser- 
veis, pero jo crec que aixb no 6s aixi, en absolut. I aquesta posl- 

ció permet que, a més a mes, aquest mateix titular pugui dir 
que, avui, l’epció d’un servei h i c ,  públic i gratuit de sanitat 
-és a dir, el Servei Nacional de Salut - ja no és una opció mo- 
derna, és una opció passada, i que la universalització de I’assis- 
tkncia sanitltria ks una qiiestio que podria donar lloc a discrimi- 
nacions en la mateixa atenció, Realment, un queda escruixit 
quan sent que la universalització de i’assistencia sanitaria 
podria donar lloc a discriminacions en aquesta mateixa assis- 
tencia sanithria. 

Aquestes posicions generals, que no són, evidenlment, de 
debatre aquí, perb que marquen un determinat model político- 
sanitari, plasmat en la Llei General de Sanitat -que ara no en- 
traré a valorar ni a qualificar-, que marquen una estratkgia po- 
litica en les transferencies, la forma de fer la transferencia de 
competencies i les transferencies de crkdits, ha portat que un 
Govern de dreta, a Catalunya, com és el Govern de Canver- 
gencia i Unib, pugui aparkixer davant I’opiniÓ pública fent una 
política.,. un Govern de dreta que, a mes, demana la disrninu- 
ciÓ del dkficit públic, la disminució de la pressi6 fiscal, la libera- 
lització de la Seguretat Social, que els fons de pensi6 siguin pri- 
vats, perb que, en canvi, en el tema sanitari, i perquk ks un 
tema d’autonomia i de rebuda de transferimcies corrents i de 
capital, es pot permetre el luxe, diria jo, entre cometes, de fer 
una polí tjca pseudo-keynesinna, pseudo d’esquerres, derna- 
nant mes despesa, mes recursos per fer mks despesa social. 

Aquesta situació kakiana en quk ens trobem, responsabilitat 
d’ambdós grups politics, que donen suport a dos Governs de 
diferent nivell i de diferent volum en l’AdministraciÓ, pero 
que, en aquest tema, estan condemnats a entendre’s, és el 
que, en la nostra opinió, ha portat a aquesta paradoxal situació. 
Aquesta paradoxa1 situaci6 en quk, com deia, un Govern que 
es reclama de ¡’esquerra esta fent, objectivament, una política 
de dretes en materia de despesa social, en matiria de despesa i 
organització sanitaria, i un Govern de dretes pot reclamar i 
vanagloriar-se que no fa més política de suport social d’es- 
querres, d’expansió del sector phblic sanitari, de millors ser- 
veis a la poblacib perque el Govern central no l i  transmet sufi- 
cients recursos. 

6s per aquesta cabtica situaci6 --de la qual sbn responsables 
en la meva opinib, ho repeteixo, tots dos Governs i, en aquest 
sentit, tots dos grups politics, que d’una o altra manera donen 
suport a aquesta situació poIítica- que, nosaltres, sense abdi- 
car de cap de les nostres critiques fetes al llarg d’aquesta i l’an- 
terior legislatura ai Departament de Sanitat i al seu titular, 
sense ignorar quina va ser la nostra posició en la Moció presen- 
tada després de la nostra interpellació del juny, en les mocions 
votades conjuntament amb aitres Grups parlamentaris després 
del debat sanitari, mocions que incldien, o posicionaments po- 
lítics que incldien una radical desaprovació de la política porta- 
da a terme pel Departament de Sanitat i Seguretat Sociat i que 
incldien, de fet, una consideració de necessitat de dimissió del 
seu titular, avui, en aquestes condicions, per aquests raona- 
ments que he donat, i per no contribuir més a enfosquir aquest 
panorama, que ja he qualificat de kakia, on un Govern de 
dretes pot fer veure que fa una politica d’esquerres ajudat per 
un Govern que es reclama de l’esquerra i que fa, en matbria de 
prestacions socials, una politica de dretes, fa que nosaltres ens 
abstinguem, ens haguem d’abstenir en aquesta posicib. 

Jo, per acabar -senyor President, menys de mig minut-, 



2644 DIARI DE SESSIONS / P-Núm. 59 / 22 abril 1986 / SESSI6 PLENARIA Nhm. 50 

voldria dir només una hltima argumentació,. <<Qui pot el més, 
pot el menys’>, diu un aforisme jurfdic : és molt dificil que des 
de posicionaments polítics al Parlament de Catalunya es vulgui 
corregir all0 de <<qui pot el més no fa>> i que, des d k e l  menys 
)> -és a dir, des del nivell autonbmic, en el sentit de Govern, 
en el sentit d’altres formacions polítiques que estan vinculades 
amb formacions polítiques amb major responsabilitat -, es 
vulgui corregir les omissions d’aquestes altres formacions polí- 
tiques. Per tot aixb, nosaltres ens hem d’abstenir, i ens 
abstindrem, en aquesta Moci6 avui substanciada. 

Ei Sr. PRESIDENT : Perque parli en nom del Grup Pepu- 
lar, tinc el gust de donar la paraula’al Diputat II-lustre senyor 
Fernández. 

El Sr, FERNANDEZ DÍAZ : Senyor President, senyores i 
senyors Diputats, el Ple del ’Parlament torna a reunir-se avui i 
té com a punt essencial del seu ordre del dia la qüestib de la sa- 
nitat, pocs mesos després del debat general sobre la situacib de 
la sanitat a Catalunya i convocats avui al voltant de la Mocib 
subsegiient a la interpeHaci6 presentada per un Diputat del 
Grup parlarnentari Socialista. 

La posicib del Grup Popular davant aquesta Moció és conse- 
qiiencia directa dei posicionament que varem mantenir en el  
debat de política general que sobre la sanitat vam tenir aquí, al 
qual m’he referit ara mateix. En efecte, en aquella ocasió fixa- 
vern com a conclusions vuit afirmacions. Primera : qualsevol 
reflexi6 sobre el nivell de funcionament de la salut a Catah- 
nya, del sistema de salut a Catalunya, s’ha de situar en el marc 
més ampli del sistema a Espanya, marc altament disfuncional 
que condiciona el funcionament del sistema catala de la salut. 
Segona afirmació : el sistema de transferencies en materia sa- 
nitiria deixa la Generalitat sense control de I’accés al sistema 
públic de salut, sense control dels mecanismes financers i 
sense capacitat per modificar globalment el sistema. Tercera : 
els recursos financers destinats a sanitat en el conjunt d’Espa- 
nya són insuficients, i els transferits a Catalunya, inferiors a les 
nostres necessitats. Quarta conclusió : com a canseqükncia de 
tot aixb, explorar el cibficit de funcionament de la Conselleria 
és important, i especialmeni preocupant per a nosaltres i fins i 
tot per al Consell Executiu, del qual, de manera molt singular 
en aquest cas, ei Conseller cle Sanitat forma part. Cinquena : 
per a nosaltres hi ha negligencia política criticable quan es 
manté la situació tal com estil o quan s’intenta corregir-la tard i 
sense una direcció politica clara. Sisena la reconversió sanith- 
ria apm-eix poc definida i manca concreció pel que fa als seus 
obiectius. Setena : la Generalitat no aplica una politica efectiva 
de control de qualitat ni de conlrol de gestió dels centres propis 
o concertats. I ,  vuitena : el discurs del senyor Conseller no es 
correspon, pel que fa ii snnitat concertada, amb I’actuació prhc- 
tica del seu Departament. 

Avui, aquestes conclusions continuen per a nosal tres tenint 
plena vigencia i hem de dir que, hnmateix, algunes coses han 
canviat, per6 no precisanient des del nostre punt de vista, en 
una dircccih positiva. Em referir6 a dues coses d’aquestes en 
concret. 

Primera, pel que Fci a la rcconversió sanitaria, nosaltres no 
volem entrar en absoiut en una discussió de propietat EnteIkc- 
tual sobre el terme, perb si que ha de qucdar clar que va ser, 
precisamenl, el Grup Popular el primer a demanar que HO es 
parlés de reconvcrsió, sin6 de reordenacib del sector. Et Diari 

’ 

de Sessions n’és testimoni, d’aquesta afirmació. Succeeix que el 
Pressupost per al 1986, presentat al Parlament pel Consell Exe- 
cutiu, destina 1 .O00 milions de pessetes a aquesta finalitat de la 
reordenació del sector sanitari sobre un total gIobal de 180,OQO 
milions de pessetes, la qual cosa significa ei 0,5% dels seus re- 
cursos, quantitat que es comenta per si sola i que úemostra que 
si es té les idees, el senyor Conseller i el Consell Executiu, glo- 
balment no es posen els mitjans per assolir els objectius. 

Segona, respecte a I’acciÓ concertada. Ens congratulem que 
aquesta sigui avui una consideració prioritaria, fins i tot, per al 
Grup Socialista, pero hem de cridar Menció de la Cambra 
sobre el fet que el Pressupost del 1986 preveu un petit incre- 
ment d’unes tarifes, que estan congelades des del 1983. La si- 
tuació del sector, en conseqükncia, continua essent absoluta- 
ment angoixant. 

La polemica suscitada el passat dia 9 d’abril sobre la inter- 
petlaci6 socialista ens va convencer que el Ministre, el Mi- 
nistre de Sanitat, té responsabilitat, sens dubte, del mal funcio- 
nament de la sanitat a Catalunya. D’aixo ens va convencer 
aquest debat, i haig de dir que si avui es planteges una reprova- 
ció del Ministre de Sanitat, sens dubte nosaltres hi donariem 
suport, es a dir, que votaríem a favor de la rnoci6 de reprovació 
del Ministre de Sanitat. 

Pero també haig de dir que, per a nosaltres, senyor Conseller 
de Saaital, senyor Laporte, no ens va convencer voste que no 
tingui també responsabilitat respecte a aquest mal funciona- 
ment del Departament de Sanitat, i 6s per aixo que, si bé nos- 
altres no donarem suport a la moció socialista, tampoc li dona- 
rem suport a voste i, en conseqiikncia, no votarem en contra 
de la moció que avui substanciem. 

Voldria ja, per acabar, senyores i senyors Diputats, manifes- 
tar en nom del Grup parlamentari Popular que el poble de Ca- 
talunya t& dret a esperar de nosaltres, ben especialment de la 
Conselleria de Sanitilt i del seu Conseller i de tol el Consell Ex- 
ecutiu en definitiva, una soluci6 al problema de la sanitat a 
Catalunya. 

Nosaltres no podem donar per acabat el debat sobre la sanitat 
a Catalunya en aquests moments amb la votació que tot seguit 
es produiri. Seguirem intentant, per la via de les esmenes al 
Pressupost i per tots els mitjans al nostre abast, d’intensificar 
I’atenció respecte a un sector de la realitat social que ha esde- 
vingut un deis principals problemes i preocupacions dels ciuta- 
dans de Catalunya. 

Res més, i molies grhcies. 
El Sr. PRESIDENT : Perquk intervingui en nom de Con- 

vergencia i Unib, tinc el gust de donar la paraula a l’llhstre Di- 
putat senyor Subira. 

EI Sr. SUBIRA Senyor President, senyores i senyors Dipu- 
tats, el Diputat que els parla ja comenca a estar habituat a 
haver-se d’empassar discursos, no diré meravellosos perque 
aixo seria excessiu, perb sí encesos que tenia preparats. 

Avui ens trobem davant d’un impensat gir del Parlament 
perque, de fet, aquesta moció que havia de ser el clímax de tota 
una preparació de mesos, doncs acaba essent una cosa que jo 
diria - x a  si em posés molt acacikmic- un to menor, un mi 
bemoll menor, i si estigués menys academic diria que es una 
moció, doncs que ha fet una mica de figa, diguem-ne, no? (vi- 
alies), per&, es clar, presentar ~ i n a  proposta de rcprovacib, 
desprks haver-la d’aigual ir, o anunciar L ria reprovació, haver-la 
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d’aigualir dient que no serh una reprovació, sinó que sera una 
desaprovació, i acabar resultant que els hnics que desaproven 
són els autors de I’intent de desaprovació, doncs, realment, es 
anticlimatic. 

I, bé, llavors et trobes que, realment, dius : escolta, potser 
seria millor no sortir; quedar-te en Veesc6 i dir que el torn en 
contra ja l’han fet els altres, i deixar-ho córrer. Pero, b6, de tota 
manera no puc resistir la temptacib de fer alguns comentaris, 
en to menor, aixi, sí, i mantenir aquesta actitud de bona educa- 
ció i una mica versallesca que avui sembla que s’estk imposant 
en aquesta sala. 

En preparar aquest discurs, que volia ser un discurs en& i 
una mica decimonbnic, em vaig dedicar a Ilegir els Diuris de 
Sessions -que és un exercici extraordinari -, a llegir eis Diaris 
de Sessions -i  que recomano, naturalment, a totes les senyares 
Diputades i els senyors Diputats- del debat general que vam 
tenir el mes &octubre que, per cert, va ser a petició del Grup 
parlamentari de Convergencia i Unió, que es va tenir aquell 
debat general (alles i alwm aplaudiments), i després de repas- 
sar també ... No, perque és veritat, va ser aixi. (RiaEles.) I des- 
prés a repassar el Diari de Sessions de la darrera qüestió que es 
va debatre en aquest Parlament, és a dir, de la interpetlació i 
de la contesta del Conseller, i realment el qualificatiu que a mi 
se m’acudia quan llegia aixo no era kafkia, era surrealista, perb 
més O menys venia a dir el mateix; venia a ser el mateix. 
Perqub, és clar, ja s’ha dit --i nom& ho insinuaré, perb ja s’ha 
dit, eh?- que, efectivament, a vegades s’argumenta a favor 
del concert, de vegades s’argurnenta en contra del concert. 
Arriba un moment que es diu : el Ministre senyor I h c h  ha 
aconseguit contenir la despesa del Departament de Sanitat 
tant, que aconsegueix liquidar Tany 84 amb un dos coma no se 
que per cent, i se’n va a dormir tranquil. És clar, la pega, pobre 
senyor Lluch, es que mentre dormia les despeses del 85 se li 
w n  disparar i ha tancat amb un 129’0, sembla que tancar$ amb 
un 12% de desviació. Val més que no dormi tan tranquil i que 
vigili també, es clar! (Rialles.) 

Podríem continuar amb observacions d’aquest tipus sobre 
. totes ies qüestions que s’han anat tocant; totes. Pero, ja ho 

veuran, deixin-me -per aprofitar el temps- que faci referkn- 
cia a dos elements, per a nosaltres, centrals. 

Un element és que la sanitat catalana, no solament no esta 
mal administrada, sinó que nosaltres creiem que esta forqzl ben 
administrada, i que est& forqa ben portada. El senyor Alay 
abans ens ha dit una veritat com un temple des d’aquesta tribu- 
na. Ens ha dit : <<Mai I’actuacib de cap Conselleria ni de cap 
Ministeri sera absolutament neta i sense cap possibilitat de cri- 
tica. N Aixb és veritat; ni la de cap Conseller, ni la de cap Dipu- 
tat del Grup que dóna suport al Govern, o de I’oposiciú; de 
ningG. Pero nosal tres creiem que l’aactuacib del Departament 
de Sanitat és substancialment molt correcta. 

Ha fet una gran tasca de coordinació de les xarxes que va 
rebre. Ha finalitzat inversions que estaven iniciades i inexplica- 
blement sense funcionar, i les ha posat en funcionament, bo i 
que sabíem que la posada en marxa, la pasacia en funcionament 
d’una institució d’aquesta naturalesa implica una despesa 
anual d’aproximadament una tercera part del cost d’inversib, i 
que aixb es enormement gros. 

Ha fet una important millora dels serveis propis, tant en 
qualitat com en quantitat, com en distribucib geografica, que 

era un altre dels defectes substancialíssims de la xarxa que es 
va rebre. 

Ha fet una ‘important tasca, que, a més a mks, es continuen 
estudiant les tkcniques més modernes del tema aquest dels 
grups de diagnbstic unificats -si no recordo malament com es 
diu-, pel que fa referencia a la racionalitzacio dels concerts. 
Referent ai tema dels concerts, també una observació d’a- 
questes que se t’ocorren quan llegeixes el Diari de Sessions, És 
clar, es diu -es diu des d’alguns escons- : <<no, és que s’ha 
fet una politica privatista i afavorint els concerts amb les insti- 
tucions privades lucratives. )> Mirin, jo I’única informació, 1%- 
nica font d’informació que tinc és la que em dbna la mateixa 
Conselleria, i concretament en el Diari de Sessions d’aquell 
debat de !’octubre, el Conseller diu, fa la distribucib percentual 
dels llits de sanitat que hi ha a Catalunya, i diu : ((Ei 27% perta- 
nyen a la Seguretat Social; 22% a fundacions; 19% a mútues; 
9’10 a diputacions; 7% a ajuntaments; un altre 7% a institucions 
relacionades amb I’Esglksia; un 4% a la Creu Roja, i el restant 
4% a d’altresn, entre els quals s’han de situar els que tenen 
afany de lucre, per& en tol cas, serh una part d’un 4%; potser 
tot el 4%. Potser si, per6 en tot cas una part d’un 4%. Per tant, 
b6, nosaltres creiem que aquesta gestió ha estat positiva. 

Deixi’m dir també, senyor President, senyores i senyors Di- 
putats, dues paraules per remarcar, per subratllar les xifres cru- 
cials del problema que s’ha suscitat en aquest Parlament, Les 
xifres crucials s6n les de les valoracions de les transferhcies 
de 1’Estat per sostenir la sanitat catalana durant els darrers 
anys, i la pregunta que far6 jo ara és una pregunta que també 
feia I’Honorable Conseller l’altre dia : es que quan i’any 83 
se’ns deia que 93,000 milions era el que es podia transferir; 
haviem d’haver-nos- hi conformat? ks que havíem de r e n h i -  
ar als 42,000 milions mes de pessetes que finalment es van 
aconseguir? És que i’any 34 havíem de renunciar d’entrada als 
20.000 milions, provisionalment, encara amb possibilitat de re- 
bre’n m&, que $han aconseguit? O és que l’any 85 havíem de 
renunciar als 13.300 que sembla que ja es poden considerar 
corn aacordats, de moment, i també a compte? 
Bk, a mi em sembla que la resposta a aquestes preguntes és, 

bbviament, que no; que no s’havia de renunciar a aixb. I no 
s’havia de renunciar a aixo, ni hi pensem pas renunciar i conti- 
nuarem amb la negociacio per aconseguir el mhxim de bon fi- 
nanqament de la sanitat a Catalunya. 

I no es tracta, senyor Armet, no es tracta pas de discutir si és 
un 16,3 o és un 16,2. Hi ha una altra qiiestió molt més impor- 
tant, que ha estat un gran progrés en la negociacib que darrera- 
ment s’ha tingut i que s’ha portat a bon fi, que és sabre quina 
base s’aplica el percentatge. &s molt mes important saber sobre 
quina base s’aplica. el percentatge, i és molt més important 
saber si es té dret al mateix percentatge de les ampliacions, e s  a 
dir, dels dkficits que té el Ministeri de Sanitat de Madrid, que 
no pas una decima de punt o no. i, aixb, els que d’aquesta sala 
‘entenen més de sanitat que jo, ho saben perfectament i ho 
confirmen. 

Per tant, senyores i senyors Diputats, nosaltres considerem 
que, davant d’aquesta situaci6 d’anticlímax i d’aquesta situació 
que jo he descrit de raonabilitat, de bona gesti6 en el Departa- 
ment de Sanitat, naturalment votarem en contra d’aquesta 
Moció, amb una certa nostalgia d’haver deixat durar el debat, 
doncs, no ho s& potser mitja hora més, perque si aquest debat, 
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senyores i senyors Diputats, hagués durat mitja hora més, 
s’hauria convertit la Moció en una moció de reprovació, no del 
Conseller de Sanitat, sin6 del Ministre de Sanitat. (Remor de 
veus.) 

Moltes gracies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Bé, havent intervingut ja tots els 

Grups, procedeix passar la Moció a votació. 
Els que siguin favorables a aquesta Moció, que tinguin la 

bondat de posar-se de peu dret. 
Els qui hi estiguin én contra? 
Els qui s’abstenen? 
La moció ha estat rebutjada per 29 vots a favor, 62 en contra 

i 7 abstencions. 

Preguntes 

Pregunta al Consell Executiu 
sobre /%is dels topbnim catalans 
en ITidministracib de de /’Estat 

I, ara, hem de passar ja al capit01 de les preguntes amb re- 
sposta oral, la primera de ies quals és una pregunta que fa al 
Consell Executiu sobre l’oblit de les formes oficials dels noms 
de les poblacions catalanes per part de YEstat, que formulari el 
Diputat I14ustre senyor Marca1 Casanovas, del Grup d’Es- 
querra Republicana, al qual tinc el gust de donar la paraula. 

El Sr. CASANOVAS : ‘Senyor President, senyories, aquesta 
pregunta que jo faig avui és una pregunta que molts de nos- 
altres ens podríem haver formulat nom& una vegada, perque 
tots hem vist la deseuranGa amb qu& I’AdministraciÓ de 1’Estat 
ens tracta quan es tracta d’escriure els noms de les nostres po- 
blacions, els noms oficials de les poblacions de Catalunya. 

Tot sovint hem pogut veure impresos menors amb noms 
canviats, no cal dir ja en cartes i oficis i cn aquest tipus de docu- 
ments, en els quais molt sovint els noms continuen essent uns 
noms que no eren els nostres, uns noms que actualment no 
són els oficials. 

Aixo es podria atribuir molt sovint a la manca de zel d’algun 
funcionari, e s  evident; perb a mi m’ha omplert el vas el fet 
d’una edicib del Ministeri d’Hisenda sobre la distribució d’hi- 
senda a Pa {< provincia de Gerona >>, on de dos-cents vint-i-dos 
noms que hi figuren, seixanta s6n erronis, no són amb la grafia 
actual dels seus noms oficials, o sigui, que n’hi ha un 27%. Si 
comptem d’aixb que hi ha molts noms que són exactament 
iguals ara que abans, veurem I’enorme quantitat ci’equivocaci- 
ons que hi ha. Aquest mapa no és un mapa antic, sinó que és 
un mapa editat el present any i distribu’it a tota la ({provincia de 
Gerona >) per fes delegacions d’Hisenda. 

Ens sembla que aquesta forma, aquesta descuranp envers 
els noms oficials de les nostres poblacions, més que una descu- 
ranp, aixb ja ratlla a la cosa que no es pot tolerar, NosaItres 
creiem que s’ha de tenir un major respecte sobre els noms ofici- 
als de les nostres poblacions. Durant molts anys varn haver de 
sofrir uns noms que no eren els nostres per a les nostres pobla- 
cions perque eren els noms oficials i s’escrivien d’aquella 
manera oficial. Ara que tenim uns noms oficials adients, d’a- 
cord amb ia nostra histbria i d’acord amb la nostra grafia, 
veiem que aixo no 6s respectat. No és respectat, no diré per 
totes les administracions; tenim I’AdrninistraciÓ de correus 

. 

que ha fet un esforc notable, normalitzant tots els tampons, 
tots els mata-segells de correus a Catalunya, almenys en la 
seva gran majoria, Aixo, voldriern veure-ho tambk en les 
altres arees de I’AdministraciÓ de 1’Estat. 

13s per aixo que jo faig aquesta pregunta quins són eís pro- 
posits de capteniment del Govern catali envers la conducta rei- 
terada d’oblit de les formes oficials dels noms de moltes pobla- 
cions catalanes per part de ]’Estat en multitud de documents 
oficials? 

Moltes gracies, senyor President. 
(EI M. ff. Sr. President sbbsmta del saltí de sessions i I% ST. 

Vice-president Primer el substitueix en la direcció del debat.) 
EI Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Moltes gracies. El 

senyor Conseller de Governació té la paraula. 
El Sr. CONSELLER DE GOVERNACI6 (Macia Alavedra) 

: Senyor President, senyores i senyors Diputats, la normalitza- 
ció dels toponims catalans, com sap el Diputat interpellant, 
senyor Marqal Casanovas, ha estat una preocupació del 
Govern de Pa Generalitat i d’aquest Parlament, que va aprovar 
una llei que regula el procediment per al canvi de noms dels 
municipis de Catalunya. 

Aquesta Llei establia, en una disposició addicional, 1’0- 
bligació, per part del Departament de Governacib, de publicar 
cada any la llista oficial dels municipis de Catalunya, segons els 
canvis de nom que es feien, amb un procediment en el qual 
interveriia d’una manera decisiva cada un dels municipis de Ca- 
talunya; aixb s’ha complert, i cada any, i’l h de febrer del 83, el 
I8 d’abril del 84, el 19 d’abril del 85 i 6s actualment imminent 
la publicació del 86, s’han publicat -complint les disposicions 
de la Llei- els noms dels toponims catalans, les denominaci- 
ons dels toponims catalans. 

Per resolució del 23 de marc del 84, es va publicar aquesta 
llista oficial en ei butlletí oficial de l’Estat, del 17 d’abril del 84, 
i aquesta publicació en el butlletí oficial de I’Estat, que recull el 
que es publica en el DOGC i que recull els canvis de toponims, 
em sembla que podria ser un dels fets positius de cara als pro- 
pbsits del senyor Marval Casanovas, que el Govern de la Gene- 
ralitat comparteix plenament. 

Hi ha hagut contactes amb la Delegació del Govern a Catalu- 
nya -del Govern central- en relació amb aquesta qüestió, i 
els propbsits de capteniment no els tenim a partir d’ara, sinó 
que els hem tingut també en el passat, perquk responen a una 
mateixa preocupació que la que exposava el Diputat inter- 
pelalant, i ens proposem que, a partir d’aquest exercici, siste- 
miticament --no d’una manera esporidica, corn es va fer el 
84, sinó que es faci cada any-, en el butlletí oficial de 1’Estat 
es reprodueixi all0 que recull el DOGC, que és la llista dels to- 
ponims de Catalunya. Aixb ha estat demanat per escrit pel 
Govern de la Generalitat al Delegat del Govern a Catalunya. 

No obstant aixo, és evident que totes aquestes gestions 
tenen un caracter general i que 1’AdministraciÓ central té una 
amplitud i que algun sector compliri millor o pitjor, com ens 
significava aquí, des d’aquesta tribuna, 1’114ustre Diputat 
senyor MarGal Casanovas. Per tant, hi ha d’haver una vigilin- 
cia, també, del Govern de la Generalitat, dels diferents Depar- 
taments referits als Ministeris o als departaments de I’Admi- 
nistració central equivalent, i també ens ha semblat, per poder 
tenir unes mesures eficaces en aquest sentit, que era molt im- 
portant la gestió, I’actuacib dels mateixos ajuntaments que ve¡- 
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essin els seus topbnims mal escrits o mal reproduits, i en 
aquest sentit el Departament de Governació s’hadirigit a la Fe- 
deració de Municipis de Catalunya i a I’AssociaciÓ Catalana de 
Municipis i els ha demanat la convenikncia de centralitzar Ies 
queixes que es puguin produir en els diversos ajuntaments que 
formen part de la Federació i de I’AssociaciÓ i que, en contacte 
amb el Departament de Governació, una acció conjunta d’a- 
juntaments, d’Associaci6 i de Federació i, amb ei suport del 
Departament de Governacio, cada vegada que el topbnim d’un 
ajuntament fos mal reprodui’t per un estament qualsevol de 
l’Administraci6 central -u tambk hi podria haver el cas d’al- 
gun error d’algun Departament de la Generalitat, per que no?; 
no em consta, pero podria produir-se-, aleshores, es fes im- 
mediatament l’accib puntual per corregir aquest defecte que 
preocupa el senyor Mar~al Casanovas i que ens preocupa al 
Govern de la Generalitat. 

Moltes gricies, senyor President. 
(L% St: Vice-president Primer sbbsenta dei sa16 de sessions i 1% 

SK Vice-president Segon el substinteh en la direcció del debat.) 
EI Sr. VICE-PRESIDENT SEGON ; EE senyor Marqal Casa- 

novas vol replicar o repreguntar? (.uusu.) 
El Sr. CASANOVAS : Agraeixo al senyor Conseller les 

seves paraules; espero que tinguin algun efecte, perque hi ha 
documents, com aquest, que no es un paper qualsevol, on 
trobem n o m  com, per exemple, <<Ruadella>>, cosa que no 
s’ha dit mai, en aquesta població, O <<Castellsfollit de la Roca 
H, cosa que tampoc no s%ha dit mai, aquest nom, en aquesta 
població. 

D’altres coses, que semblen fetes expressament per emboli- 
car la troca : Maqanet de la Selva esta escrit amb c trencada, i ’  
Mawnet de Cabrenys esta escrit amb doble s; vull dir que, 
errors d’aquests, n’hi ha quantitat, n’esta absolutament plagat 
i ,  com voste veu, aixu 6s un document una mica gros, distribu- 
‘it amb profusió per tota la província. Jo crec que, doncs, agrair6 
molt que es tingui al maxim d’atenció i que es facin les recla- 
macions oportunes quan aquestes m e s  succeeixin. 

Mol tes gricies. 
EI Sr. VICE-PRESIDENT SEGON : El senyor Conseller 

vol tomar a intervenir? (Pousa:) Moltes gracies. 

Preffunta al Conseli Executiu 
sobre el Museu de la Ciencia i de la Tkcnica de Catalunya, 

de Terrassa 

Passem a la segiient pregunta, que és la que formula a1 Con- 
sell Executiu el Diputat senyor Magí Cadevall, del Grup Socia- 
lista, sobre el Museu de la Cikncia i la Tecnica de Catalunya, a 
Terrassa. 

Té la paraula el senyor Cadevall. 
El Sr. CADEVALL : Molt IJonorable senyor President, 

IHustres senyores i senyors Diputats, la creació del Museu de 
la Ciencia i la Ecnica de Catalunya ha estat una reivindicació 
sentida i manifestada per nombroses persones i institucions. 
Nomes mencionaré que ja el 1937 es va iniciar I’endegament 
d’un museu de la ciencia i de la tecnica que, desgraciadament, 
les tristes circumsthcies de 1’epoca no varen permetre de tenir 
conti nu’itat . 

En els anys recents, ks de justícia destacar l’interes manifes- 
tat per l’Assuciaci6 d’Enginyers Industrials de Catalunya, que 

va promoure la creació de I’AssociaciÓ per al Museu de la Cien- 
cia i la Tkcnica. La finalitat dei Museu és la difusió de la cultura 
científica i thcnica i la conservació dels vestigis i el desenvolu- 
pament industrial de Catalunya. 

Senyores i senyors Diputats, tots vostks s6n conscients de la 
importincia que el desenvolupament industrial de Catalunya 
ha tingut en la configurncib de la Catalunya moderna. Preser- 
var aquests vestigis és conservar les nostres arrels. Amb molt 
d’encert, ei Departament de Cultura de la Generalitat va re- 
collir aquesta inquietud de ia sacietat catalana ¡ va firmar un 
conveni amb I’Ajuntament de Terrassa per a la creació del 
Museu Nacional de la Ciencia i la Tecnica de Catalunya. L’A- 
juntament es comprometia a cobrir les despeses de manteni- 
ment i personal subaltern, perb, en tractar-se dhun museu naci- 
onal, el Departament de Cultura es comprometia a les princi- 
pals obligacions. En i’aspecte jurídic, es comprometia a la crea- 
~i.i) d’un ens autbnom o patronat per a la geslió del museu; en 
l’aspecte economk, a fer-se chrrec de les despeses de la compra 
del vapor Aymerich, Arnat i Jover, de Terrassa, per a seu 
central del Museu i, també, a fer-se c h e c  de les despeses de 
remodelatge i adaptacib museística del mencionat edifici 
modernista. 

EI 23 de novembre de 1983 es va realitzar la compra del 
vapor Aymerich, Amat i Jover, es va restaurar la part frontal 
del vapor i ,  més recentment, s’ha realitzat un atrevit projecte 
de remodelatge i adaptació museística. Aquesta ks la part posi- 
tiva de la historia, i permeteu-me aportar la meva modesta feli- 
citació per aquesta part positiva, pero, desgraciadament, la his- 
tbria té tambe una part negativa. 

La histbria negativa cornenpt’amb una precipitada inaugura- 
ció de la part restaurada, en plena campanya electoral, pel Molt 
Honorable President, senyor Pujol. Si de vegades j a  es conside- 
ren electoralisme les inauguracions pocs dies abans de la cam- 
panya electoral, ¿com hem de qualificar una inauguració feta 
el 12 d’abril de 1984, en plena campanya electoral al Parlament 
de Catalunya, que havia cornencat el 7 d’abril? Pecb jo donaria 
per ben emprat aquest electoralisme si hagués servit per a 
donar impuls a una consolidació definitiva dei Museu de la Ci- 
encia i de la Tbcnica de Catalunya, Lamentablement, un cop 
inaugurat pel Molt Honorable senyor Pujol, sembla que el 
Museu ja hagi complert la seva funció principal i;, a partir d’a- 
que11 moment, no ha rebut l’atenció jurídica i pressupostiria 
necessaria. 

(EIM. H. Sr. President es reincarjwra al seu Iloc.) 
Vull mencionar l’aspecte jurídic, perque no hi ha I’excusa de 

manca de diners, sinó que, desgraciadament, demostra una 
manca de voluntat politica del Departament de Cultura per a 
consolidar el Museu de la Ciencia i la Tecnica. Encara avui, 
tres anys després de la inauguraci6 del Museu pel Molt Hono- 
rable senyor Pujol, no s’ha creat Vens autbnom o patronat que 
I’havia de, regir. 

Després de la seva inauguració es va tardar un any sencer a 
donar existkncia legal al Museu i encara, llavors, en I’Ordre de 
creaci6, un museu que en la seva inauguracib s’havia inaugurat 
com a Museu Nacional de Catalunya es va integrar a la xarxa 
de museus comarcals de la Generalitat. L’equip tecnic queda 
reduit a una soia persona. 

Jo pregunto : senyores i senyors Diputats, vostbs creuen 
que així pot anar endavant el Museu de la Cikncia i de la Tecni- 
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ca de Catalunya? Pero el Museu tampoc ha rebut l’atenció 
pressupostaria necesshria. EI projecte d’adap t aci b m useist ica 
esth valorat en més de 500 milions de pessetes. En el Pressu- 
post del I985 no es va destinar cap quantitat a les obres de re- 
modelatge, pero en aquell moment es va assegurar que I’any 
1986 hi hauria una quantitat de 75 milions, quantitat que 
aniria creixent en els anys successius. Pero, quina és la realitat? 
Les declaracions que el  senyor Conseller de Cultura ha fet a la 
ridio són que aquest any es destinarien només uns I5  milions 
al Museu de la Cien& i de la Tecnica, que, si se’n descompten 
5 milions per a la compra de material, els diners de personal i 
els de gestió, podem dir que no hi ha res previst contra les pro- 
meses anteriors per a les obres de remodelatge del Museu, 

Jo penso que seria fatal que no es dediqués unaguantitat im- 
portant a aixo, i que s’anés ajornant indefinidament la creació 
d’aquest Museu, les obres de remodelatge, I’execucib del pro- 
jecte, perque seria indici d’una política electoralista, seria 
indici d’una manca &una política d’una línia continuada en la 
Conselleria de Cultura, Departament per on han passat tres 
Consellers diferents i cada un dels tres ha vist el Museu d’una 
manera diferent, i ,  finalment, cal tenir en compte que el 
Museu és una obra -el Museu de la Cikncia i de la Tecnica- 
molt important per a Catalunya. Perb Catalunya, que ha estat 
un país capdavanter en la indústria, en aquest moment corre 
un doble perill : de perdre el tren del progrés de cara al futur, 
pero tarnbk, si el Govern de la Generalitat, el Consell Executiu 
no dedica mes interes a aquest terna, es corre el risc, també, de 
perdre els vestigis del passat. 

És per aixo que formulo la segiient pregunta : en quins ter- 
minis pensa el Conseti Executiu realitzar les obres de remode- 
latge cle I’anomenal vapor Aymerich i Arnat, a fi que s’hi 
puguin realitzar les inslaHacions definitives del Museu de la 
Ci&ncia i de la Tecnica de Catalunya? 

Gracies. 
El Sr. PRESIDENT : Per a la contestació, tinc el gust de 

donar la paraula a 1’Honorable Conseller senyor Guitart. 
EI Sr. CONSELLER D’ENSENYAMENT : Molt Honora- 

ble senyor President, senyores i senyors Diputats, l i  agraeixo, 
senyor Diputat, les seves paraules i la valoració positiva que 
vostk ha fet a la primera pari de la gestió del Museu de la Cien- 
cia. Vostk mateix ho deia, i vasfe se’n mostrava ssttisfet. 
També coincidim amb vosth, senyor Diputat, amb la irnportan- 
cili d’ayucst museu, amb la importincia que tk per a Catalunya 
i la importhxia que, consegiientmenl, també té per a Terrassa. 

Deia vaste, senyor Diputat, que, la presencia del Molt Ho- 
norable senyor President clc la Generalitat en el Museu, la 
interpretava vostc com una preskncia electoralista. Jo, si voste 
m’ho permet, l i  diria que no es pas així. La presencia del Pres¡- 
dent de la Generalitat volia demostrar I’intcrks que la Generali- 
tat, el seu President E el seu Consell Executiu tenien envers 
aquest Museu, E prova d’uixo va ser que, amb la seva presencia, 
el Molt Honorable senyor President va voler demostrar que, 
malgrat els pocs I-CCUTSQS disponibles, era objectiu de la Gene- 
raliíat que es pogués construir i que es pogués consolidar 
aquest museu. 

Corn sap el senyor Diputat, els niuseus són una cosa viva, 
ets niuseus s’estan fent constantment, i els museus re- 
quereixen iinu aportació permanent cle recursos. EI que va 
passiu és que, l’any a que voste es refereix, es va produir des- 

prés una disminució pressupostaria que, com voste sap molt 
b6, va afectar d’una manera important el Deparlament de Cul- 
tura. D’aixb es va parlar, aquesta mateixa qüestió es va tractar 
en aquesta sala i, per tant, va quedar clar que, en aquells mo- 
ments, el Museu, malgrat la seva importhncia, no podia ser 
ates corn era necessari. 

De iota manera, fa pocs dies, fa poc temps, el Conseller de 
Cultura va ser a Terrassa, va parlar amb YAjuntament, i van ar- 
ribar LI un acord en relaci6 amb el desenvolupament d’aquest 
Museu, amb l’aplicació de les partides pressuposihies i amb 
els terminis que s’havien d’anar desenvolupant. 

El senyor Diputat deia que, en aquest exercici del 86, quan 
s’aprovés el Pressupost, s’hi destinarien 15 milions de pesse- 
tes, que li semblaven insuficients. ks veritat que resulten insu- 
ficients 15 milions de pessetes, perb, malgrat aixo, vol dir que 
la intenció del Govern es aplicar-hi recursos, que la intenció 
del Govern es considerar que un museu de la clencia i de la tkc- 
nica és important de tenir-lo i ,  per tant, aixo vol dir que no hi 
ha desatenció, que no hi ha electoralfsrne, sinó que en cada 
moment Ia voluntat del Govern és anar-lo fent, i els museus 
són d’aplicacib permanent, els museus es van construint, els 
museus han de ser  museus vius, i nosaltres estem convenGuts 
-i voste, senyor Diputat, en pot tenir la seguretat- que la. in- 
tenció del tiovern és aplicar en un fulur els recursos possibles, 
i que, en aquesta via, la visita que fa poc va fer el Conseller de 
Cultura a aquest Museu demostra la importincia que el Depar- 
tament sempre hi ha prestat i que el Conseller de Cultura 
també hi dedica en aquests moments. 

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

El Sr. PRESIDENT : L‘I1-lustre Diputat vol replicar? 
El Sr. CADEVALL : Jo crec que el senyor Conseller de Cul- 

tura, en visitar el Museu de la Cikncia i de la Tkcnica de Terras- 
sa, va mostrar interks 1 bona voluntat, pero el que passa es que 
si no pot afegir-hi diners, em penso que aquesta bona voluntat 
pot costar molt cara, perque potser els Conselters anteriors 
havien mostrat menys bona disposició, pero en canvi havien 
complert més els compromisos econbmics. No cm diguin que 
no en tenen, de diners! ks molt possible que el mateix Con- 
seller de Cultura en lloc cl’estar aquí constestant la pregunta es- 
tigui en aquests moments a la inauguració de la Televisi6; tinc 
entes que ha costat 9.000 milions de pessetes, i no dic, en abso- 
lut, qiie sigui una inversió mal feta; el que dic és que quan un 
Govern i un partit tenen interks en una cosa, perquk li  convé 
electoralment o pel que sigui, troba els diners necessaris. 

Pero, sobretot, la meva pregunta es feia absotutament amb 
bon hnim, perque penso que es una obra important per a Cata- 
lunya, i era necessari concretar uns terminis, perqul! si aixo es 
deixa abandonat aquesta obra no m i r i  endavant. Ara bé, resul- 
ta que el Conseller cle Cultura ha anat fent declaracions a la 
premsa dient que no podia destinar diners ii inversions i he 
sentit dir que intentari fer convenis amb associacions privades, 
indusiriais, etcctera, perquk paguin aquest museu, 

Jo estaria desitjós i molt content, doncs, de tenir notícies 
precises sobre corn estan aquestes converses. Per que‘? Perqui: 
al que es va comprometre, en el conveni, el Departament de 
Cultura, es a fer-se crirrec de les obres d’execució d’aquest pro- 
jecte, no de recaptar diners fora. Per tant, quan s ’ i m  una solu- 
ció atípica com aquesta, l’únic que es pet fer és venir aquí i 
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donar resultats concrets. És absolutament fals que vagin arribar 
a un acord amb l’Ajuntarnent de Terrassa, a part que tinguin 
present que no és un museu local, ni ks wn museu comarcal; a 
la porta hi tenen un retol -que no han tret- que diu Museu 
Nacional de la Ciencia i de la Tkcnica de Catalunya, i aquest 
retol, que esta a la porta, ja hi era el dia que el Molt Honorable 
senyor Pujol va inaugurar el Museu. Pero sembla quenen 
aquest moment no estan disposats a afrontar aquests compro- 
misos ¡ sembla que, en aquest moment, nom& són capaps de 
donar respostes vagues, dient que tenen bona voluntat, dient 
que demanen diners, pero, de resposta concreta, sobre termi- 
nis i quantitats que s’hi pensa dedicar, lamentablement, per a 
una obra tan important per a Catalunya, jo no n’he sentit ni 
una. 

Nosaltres hem llegit en la historia que la primera temptativa 
de creacib del museu, l’any 1937, es va frustrar per unes 
circumsthncies tristes, que tots sabem; jo lamentaria que la 
segona temptativa es frustrés per manca d’interes del Consell 
Executiu de IaGeneralitat. 

Grhcies. 
El Sr. PRESIDENT : L’Honorable Conseller vol rep1 ¡car? 
EI Sr. CONSELLER D’ENSENYAMENT : S í ,  senyor Pre- 

sident. Senyores i senyors Diputats, senyor Diputat, jo sento 
contradir-lo, i no hi ha falta d’interes del Consell Executiu en 
el Museu de la Cikncia i de la Tecnica. 

Jo li volia explicar abans que no hi havia cap desinterks, i l i  
explicava que 1’Únic problema era un problema economic; 
pero, els museus, no és nomes un problema de fer els edificis, 
sinó que, els museus, el probIerna és de vestir-los d’aquells de- 
ments que fan que el museu pugui tenir ei nom que I’acompa- 
nya en el seu titol. I un Museu de la Ciencia i la Tbcnica exl 
igeix, implica que hi hagin relacions i negociacions amb les em- 
preses i amb els estaments científics que puguin aportar peces 
de museu, i són peces que moltes vegades no tenen preu; són, 
moltes vegades, peces que tenen valor historic i que les tenen 
també per a les empreses i per a les entitats que en són propie- 
tiries. I, per tant, em sembla - i  em fa I’efecte que vostk ha de 
coincidir amb mi- una bona via i una excel4ent iniciativa que 
el Conseller consideres que era tan o mes important l’obra 
d’estructura de l’edifici, que es fa quan hi ha diners, i que, corn 
voste mateix diu, I’edifici esta bastit d’alguna forma, es pugui 
dotar d’aquells elements que puguin fer que el museu es pugui 
dfr Museu de la Cikncia i de la Tecnica. 1 aixb s’aconsegueix a 
traves dels convenis, a través dels pactes, a través dels acords 
amb les empreses i amb les societats, i quan el Conseller va ser 
a Terrassa va voler expressar aixo, i aquest va ser el sentit de la 
seva visita, i jo crec que es de lloar que, a través d’aquesta 
visita del Conseller, s’expressks la voluntat del mateix Govern, 

Tindrem un bon Museu de la Cikncia i de la Tkcnica, senyor 
Diputat, quan moltes persones corn voste estiguem conven- 
quts que cal fer i que cal construir aquest museu. El Consell Ex- 
ecutiu n’esth convenqut, perb també és convenient i necessari 
que els elements que poden dir que aquest museu sigui tal 
niuseu es puguin donar, i ,  en aquest sentit, les iniciatives del 
Consell Executiu i del Conseller jo crec que han estat eficaces i 
permetran que el Museu, e1 dia que disposi d’un edifici amb 
tota l’estructura, pugui disposar també de les peces, perqui: 
pugui considerar-se un museu amb el propi nom de la paraula. 

Moltes gricies, senyor President; mol tes gracies, senyores i 

seny ors Diputat s. 
EI Sr. PRESIDENT : Bk, aquesta Presidencia ha de comuni- 

car que, quant a les dues preguntes que vénen ii continuacib, el 
Conseller que havia de contestar-les solkita a la Mesa del Par- 
lament i, per tant, aquesta ho C Q I - ~ U ~ I ~ C ~  al Ple, que les pregun- 
tes amb resposta oral dels números corresponents siguin pas- 
posades per a la sessió plenhria vi nent. 

Per tant, passarem ara a la pregunta nljmero 5 ,  que és la que 
formulen a I’Honorable senyor Conseller d’Ensenyament 
sobre la programació universitaria de Catalunya per a I’any 85 
els Ihstres Diputats senyors Magi Cadevall i Manuel Nadal, 
Tinc el gust de donar la paraula al senyor Manuel Nadal. 

EI Sr. MANUEL NADAL : Senyor President, senyores i se- 
nyors Diputats, senyor Conseller, fa més d’un any varn aprovar 
una llei, Llei de Coordina& Universitiiria i de Creació dels 
Consells Socials, que establia que, en el moment que s’ha- 
guessin produit els traspassos -cosa que ja s’ha fet també fa 
més d’un any-, el Departament d’Ensenyamen t ha de coordi- 
nar la política universitaria de Catalunya. Per tant, tenim qui 
ha de coordinar la politica universitiiria de Catalunya, que és ei 
Departament d’Enseny ament. 

La Llei també preveu corn es produeix aquesta coordinació i 
on es produeix. En concret, s’estabieix un organisme, que és el 
Consell Interuniversitari, que és I’organ de consulta i assesso- 
rament del Departament pel que fa a la coordinació i a la pro- 
gramació universitaries de Catalunya. Fer tant, hi ha d’bver 
coordinació, feta pel Departament, i hi ha d’haver un brgan, 
aquest Consell Interuniversitari, que sigui consultat pec provo- 
car aquest a coordinació. 

3 ,  com es tradueix aquesta coordinació? Es tradueix en un 
instrument, que la Llei ens diu que és la programació universi- 
thria de Catalunya, programació que s’ha de fer anualment, 
amb un abast que abraci quatre anys, i anualment s’ha d’anar 
modificant en funció de la demanda de les universitats i de la 
demanda social que hi hagi en aquells moments d’estudis 
universitaris. 

Per tant, tenim que el  Departament coordina, que hi ha 
d’haver un organisme, que és el Consell Enteruniversitari, que 
serveix d’assessarament, i que s’ha de fer una programacib. 

Jo entenc que aquesta programació no existeix, perque per 
fer la programació s’ha de consultar a les universitats i s’ha de 
reunir el Consell Interuniversitari, i, malauradament, jo veig 
que el Consell Interuniversitari té un procés gradual decreixent 
de reunions : l’any 83 es reunia sis vegades, I’any 84 es reunia 
tres vegades, I’any 85 se’n va reunir dues i el 86 se n’ha reunit 
una, el passat 7 d’abril, és a dir, un procks decreixent molt clar. 

Quan aquest Consell --diferent al que preveia la Llei, 
d’scord-, quan aquest Consell servia per reivindicar els tras- 
passos, reivindicar una política, es convocava; ara que tenim la 
responsabilitat a Catalunya, ara es convoca molt poc, i si no hi 
ha reunions del Consell difícilment hi pot haver programació 
universitaria, i llegint les actes d’aquests Consells itzteruniver- 
sitaris es veurs que nom& amb data 23 de setembre del 85 hi 
ha una breu referencia a la programació universithria, en la 
qual el Conseller informa les universiiats i els demana que 
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facin els seus avantprojectes. 
Pero, a partir d’aquí no hi ha hagut res més. Per tant, jo 

entenc que no hi ha programació universitaria de Catalunya de 
l’any 85, i, el que seria més preocupant, és que no estiguéssim 
posant els camins per fer programacib universitaria per a l’any 
86, amb aquest abast de quatre anys, perquk mentrestant les 
universitats estan fent unes previsions que potser s’ajusten o 
potser no s’ajusten a la que hauria de ser la programaci6 univer- 
si thria de Catalunya. 

Per tant, jo crec qhe amb un ~ n i m  constructiu, ii formulo la 
pregunta de quina ks la programacib universithria de Catalunya 
per a I’any 85? 

El Sr. PRESIDENT : L’l’Honorable Conseller senyor 
Guitart té la paraula per contestar. 

El Sr. CONSELLER D’ENSEWAMENT : Senyor Presi- 
dent, senyores i senyors Diputats, li agraeixo molt, senyor Di- 
putat, I’hnim constructiu de la seva pregunta, i amb molt de 
gust li respondré. 

Jo crec que vosth té molta ra6 en multes de les coses que ha 
dit; només, senyor Diputat, sembla que vosth no s’ha acabat 
d’assabentar, exactament,. del pro& en quk es troben les 
universitats. 

No fa més d’un any que s’han produi’t les transferkncies, Les 
universitats es van transferir en dues parts, van acabar a mitjan 
any passat, de I’any 85, els traspasos, i el pressupost fins a 
final d’any va ser encara un pressupost que va ser aplicaci6 di- 
recta del pressupost que normalment s’havia aprovat per part 
del Ministeri d’Educaci6; és a dir que durant l’any passat la Ge- 
neralitat no va tenir absolutament cap incidhcia 
pressu posthria. 

Tampoc l’ha tingut aquest any, perquk, en definitiva, la Ge- 
neralitat ha rebut les mateixes subvencions que tenia previstes 
el Ministeri i encara li haig d’explicar que, si no hagut% estat 
pel que han vetllat la Generalitat i les universitats -i l i  puc as- 
segurar que amb aixb sí que ha funcionat la coordinació-, 
haurien tingut 3.000 milions de pessetes menys del que els co- 
rrespondria; és a dir que sobre els minsos recursos que tenen 
tes universitats encara se’ls atribuia 3.000 milions de pessetes 
menys. Afortudanarnent , aixo s’ha pogut resoldre, i en aquests 
moments suposo que les universitats podran disposar dels ma- 
teixos recursos, molt petits, molt minsos, que reben la restade 
les universitats de 1’Estat. 

Aquest va ser el problema de les transferhcies, perb és que, 
a part d’aixb, Yany passat va ser un any especial en relaci6 amb 
l’aplicació de la Llei de Reforma Universitliria, aplicacib de la 
Llei que ha de permetre -i aixi ho desitgem- que les univer- 
sitats inici‘in el procés de la seva propia renovacib i de la seva, 
prbpia reforma, procés que sera dificil, perque malgrat tot no 
és una llei ideal, perb sí que en part ser$ possible. 

Va resultar que les universitats van haver-se de dotar dels 
seus propis estatuts i que, corn a conseqiihcia d’aquests esta- 
tuts, desprks es va iniciar un procés de renovació dels consells 
rectorals de les universitats, dels seus consells directius, i aixo 
va produir que l’hltim trimestre de l’any passat fos un trimestre 
excepcional. Jo no sé si vost6 recordarh qüestions que es van 
plantejar en diverses universitats, alguns aspectes que tnrnbk 
vam presentar a I’Universitat Autbnoma de Barcelona, C Q ~  a 
final d’any es vit produir l’elecció del rector a la Universitat de 
Barcelona, com després estava previst el de la Universitat Poli- 

tkcnica; és a dir, es va viure, entre l’aprovacib dels estatuts i les 
eleccions dels seus consells rectorals, un any especialment 
transitori en aquest sentit, Si, a aixb, s’hi ajunta que era l’any 
en quk es produiren els traspassos, jo crec que no era d’estrany- 
ar que aquest fos un any que es podria anomenar de parkntesi. 

Voste tb ra6 : el Consell Interuniversitari, que es reunia nor- 
malment els anys anteriors, es va reunir menys vegades l’any 
85 perb, en canvi, si vostPl hagués preguntat a les universitats 
veuria que, malgrat que el Consell en ple no es reunis -jo 
diria que no es va reunir per aquestes situacions especials, 
excepcionals - , sí que, en canvi, va tenir una actuació molt ca- 
ordinada i molt eficaq en relació amb l’adscripcib i l’acds dels 
alumnes a les universitats, Aixb va ser una tasca conjunta de 
les tres universitats, i hi van haver moltes reunions, no del ple 
del Consell Interuniversitari, perb sí d’una comissió delegada 
del Consell Interuniversitari que presidia el Director General 
d’universitats i de la qual formaven part tres vice-rectors, un 
per a cada universitat, i que va permetre que per primera 
vegada es trenqués amb 1 ’esquema d’adscrlpcib dels alumnes a 
les universitats en funció dels instituts d’on procedien els al- 
umnes, i que es tingués present, en primer lloc, la voluntat de 
l’alumne de perthyer a una universitat i ,  després, la voluntat 
dels estudis que volia realitzar. 

Perb, encara hi ha mks : quan vostk es refereix a la progra- 
mació, la mateixa Llei diu que s’establirh una programacib per 
quatre ‘anys, que sera una programació que proposaran les ma- 
teixes universitats, prbvia aprovació dels consells socials, i que 
aquesta constituira el seu conjunt, una vegada inscrit dins de la 
política de la Generalitat, formarh la programació universithria 
per quatre anys. 

Perb, resulta que els consells socials encara no es podien 
reunir --en aquests moments, encara, hi ha una universitat, o 
dues, que no tenen designats els seus membres definitius, 
corn a conseqüencia del procés estatutari i del procés de reno- 
vació dels equips rectorals. Pet tant, mal es podria fer una pro- 
gramació, quan les universitats no l’havien fet, perquk no dis- 
posaven encara dels nous equips que la podien dur a terme. 

EI Consell Interuniversitari es va reunir fa poc; el Consell 
Interuniversitari va reclamar una llei que ha de fer Madrid, que 
és Ea Llei d’Accés a les Universitats, Ilei fonamental, llei molt 
important, i -com vostl: deia molt bé i jo li ho agraeixo- ja 
l’nny 85, precisament poc temps desprbs que s’aprovks la Llei 
-algun temps que ho feia possible-, jo mateix reclamava i 
feia referkncia en un acte, precisament a aquesta programació 
universithria com a element fonamental de funcionament. Pot 
tenir la seguretat, el senyor Diputat, que el Consell Interuni- 
versitari tjndrh una actuacib activa que es convertirh en el veri- 
table brgan de coordinaci6 de les tres universitats, i pot tenir la 
seguretat que, per part del Departament, corn per part de les 
tres universitats, existeix aquesta voluntat i que la durem a 
terme, 

Mol tes gracies, senyor President. Moltes grhcies, senyores i 
senyors Diputats. 

El Sr. PRESIDENT : L’IIh~stre Diputat interrogant vol 
rep1 icar? 

El Sr. MANUEL NADAL : Senyores i senyors Qiputats, 
senyor Conseller, jo crec que té ra6 de dir que la situació de 
trasphs i de l’any passat va ser una situacib especial, és veritat. 
Perb crec que es produeix, d’alguna mmera, algun error de 
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concepte o alguna confusió, que rn’agradaria que s’aclarís. És a 
dir, jo entenc que la programació no s’equipara al pressupost 
d’una manera exacta, la programació és un estudi general de 
quines són les necessitats de Catalunya respecte a politica uni- 
versitiria i la Liei ho diu d’una manera molt clara, que s’ha 
d’establir la programació que s’adeqiii a la demanda social i que 
els estudis que es donin també s’adeqüin a aquesta demanda 
social. Fer tant, jo crec que hi ha d’haver aquest estudi, de 
quin tipus de demanda social, d’estudis universitaris hi ha en 
aquests moments a nivell de Catalunya. I crec que aixb, a vega- 
des, tenim la tendhcia a confondre la programació amb pres- 
supost d’una manera immediata. 

I qub passa? Mentres no hi hagi aquesta programacib qu& 
volem fer a nivell universitari a Catalunya, les universitats es 
llancen a una política, a una política prbpia; d’acord que tenen 
autonomia, perb que poden condicionar la política de futur. 
Totes les universitats s’estan endeutant, estan demanant crB 
dits, i ja veurem qui els pagar&, Skstan endeutant i volen 
flanqar-se a unti política de construcció d’edificis per a determi- 
nades facultats -potser estan en el seu dret de fer-ho- perb ja 
veurem qui ho pagar& en el futur; per tant ... i potser aixb ens 
condicionarh, en el futur, el tipus d’estudis que vulguem fer. Si 
fem -posem- dret a Tarragona, si posem la facultat dels den- 
tistes a Bellaterra, o el que sigui, tot aixb ja ens esta condicio- 
nant per al futur, perquh no hi ha hagut aquesta programacib 
prhvia, Perb jo crec que ens estem condicionant el futur, cosa 
que no veig positiva en aquests moments i que fa més necessh- 
ria encara la qüestib de la programació universithria de 
Cat al uny a, 

Jo també veig un programa que apunto com a greu, i 6s que 
mentre hi hagi programació universithria, resulta que en els 
pressupostos d’aquest any Se’ns presenta el conjunt de subven- 
ció a les universitats, globalment, quan la Llei de Consells So- 
cials i de Remuneracib Universithria ens deia clarament que 
els pressupostos, les subvencions a les universitats han d’estar 
dividides i assignades cada partida a cada universitat. 

I per que no es fa aixb? Perque no tenim aquesta programaci- 
ó. Perqub la Llei ens diu clarament que ei Consell Executiu ha 
d’aprovar, a proposta del Conseller d’Ensenyament , les sub- 
vencions anuals corresponents a cada universitat, i incloure-les 
en els projectes de pressupostos de la Generalitat; i que 
aquestes subvencions han de venir determinades en funcib de 
si s’adeqiien o no a la programació universithria de Catalunya. 

Per tant, dificilmenl podrem fer una assignació a cada uni- 
versitat, en funci6 de si estan o no dins la programació, si no 
tenim aquesta prograrnacibm Per tant, jo, des d’un punt de vista 
constructiu demanaria que el procés d’ehboració de la progra- 
mació universitiria de Catalunya, s’accelerés, perquh, si no, 
estem condicionant ei futur i les universitats ho estan fen ja, 
en aquests moments, 

El Sr. PRESIDENT : L’Honorctble Conseller vol replicar? 
El Sr. CONSELLER D’ENSENYAMENT : Senyor Resi- 

dent, senyores i senyors Diputats, jo, probablement, no m’he 
sabut expressar bé, perque per poder disposar d’una programa- 
ció universithria de Catalunya, cal -segons la Llei 26/1984 
aprovada el dia 19 de desembre d’aquest mateix any- que les 
universitats presentin els projectes de programacib respectius, 
aprovats pels seus consells socials, i una vegada els hagin pre- 
sentat fes universitats, ser& el moment que es podra construir 

la vertadera programació universitaria de Catalunya. Pero mai 
es pot fer si no hi ha hagut aquesta presentació dels projectes 
de les universitats. 

Per tant, vol dir que, fins que les universitats no estiguin en 
les condicions en qui?, es troben ara, que tenen els seus equips 
elegits, que estan constituint els consells socials; vol dir que 
aixb no es podra realitzar. Ara sí que ho poden fer. Abans no 
ho podien fer. 

Jo coincideixo en l’interks d’aaquesta programació, perb 
primer, i no és només u11 esquema pressupostari, perquk les 
yniversitats no tenen ljnicament els recursos que els assigna la 
subvenció que votar& aquest Parlament, sinó que les universi- 
tats es mouen per tres recursos : les matrícules, els ingressos 
que proporcionen els alumnes, el resultat dels convenis d’in- 
gessos que puguin tenir les mateixes universitats i la dita sub- 
venció, Aixb, les tres partides, constitueix el recurs. I en rela- 
ció amb aquests, les universitats, d’acord amb la seva autono- 
mia, poden fer un projecte de programaci6 que s’adaptarh, 
s’haurh d’adaptar -i aquesta 6s responsabilitat colkctiva, 
perb d’una manera especial del Govern- a la programacib uni- 
versitiria de Catalunya, per a quatre anys. I aixb es faci respec- 
tant l’autonomia de les universitats, amb la seva politica de cre- 
ació de noves carreres i noves professions, perb dins de la re- 
sponsabilitat que ens dóna, d’una manera especial, al Govern 
de la Generalitat i a aquest Parlament, atendre les necessitats 
del poble de Catalunya en relacib amb aquell tipus de carreres, 
amb aquell tipus de professions que siguin més adients i més 
convenients per al futur desenvolupament del nostre pais. 

Moltes gsicies, senyor President. Moltes grhcies, senyores i 
senyors Diputats. 

Pregunta al Consell FJemtiu sobre ei 
Col.legi Públic Cuncbrdiu, de Sabadell 

El Sr. PRESIDENT : Passem, ara, a la pregunta següent, 
que ks la que han de formular al Consell Executiu sobre el Co- 
Hegi Pfiblic Concbrdia, de Sabadell, els Diputats Illustres se- 
nyors Gonzhlez i Riera, a un dels quals tinc el gust de donar la 
paraula. EI senyor Riera tk la paraula. 

El Sr. RIERA : Molt Honorable President, moltes grhcies. 
Senyores Diputades, senyors Diputats, senyor Conseller d’En- 
senyament, faig referencia a un col-iegi públic que hi ha en un 
barri de Sabadell, un barri anomenat la Concbrdia. Hi ha un co- 
lkgi públic del mateix nom, Collegi Pí~blic la Concordia, que 
-com vosth segurament ja sap- 6s un colkgi que té unes in- 
stal.lncions molt defectuoses, en estat realment de molt males 
condicions. Aquesta escola va ser constru’ida a la dkcada dels 
seixanta; certament va ser constru’ida potser ja en un lloc on no 
era el més adequat -sembla ser que sota els terrenys en quk es 
va construir hi havia hagut un petit torrent i es va haver d’om- 
plir de terra; malgrat aixo es va fer i’escola R sobre; i també que 
aquesta escola es va fer amb uns materials de molt, molt mala 
qualitat, que aquest Diputat ha pogut comprovar ira situ, en el 
lloc mateix. 

Certament que les conseqühncies d’aquesta mala construc- 
ció, i d’aquestes males condicions del mateix edifici, es van fer 
notar de manera molt immediata, Tant és així, que hi va haver 
problemes molt aviat, en aquesta escola pljblica, i arran de suc- 
cessives pluges -sobretot l’any 83- va arribar un moment 
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que unes grans inundacions van afectar I’escola i, fins i tot, va 
ser un problema gran tota la situació d’esquerdes que es van 
produir a l’edifici; de tal manera que, el mateix Ajuntament de 
la localitat de Sabadell i la mateixa Conselleria d’Ensenyament, 
van arribar a la convicció que era impossible arreglar tots 
aquells desperfectes i que calia procedir a una escola nova. 

Certament que aixb no va quedar solament així, sinó que es 
va haver també d’arribar, doncs, a abandonar algunes ales de 
I’edifici perquk era impossible poder continuar fent-hi, doncs, 
les classes habituals i u e  s’havien de fer. 

Senyor Conseller, ja ha passat el temps. Aixb es va prendre, 
aquesta decisió, l’any 83, som a l’my 86, enwa  l’escola nova 
no s’ha ni cornenwt a construir, sembla ser que vostk, potser, 
tindrh dades per dir-me ja que aixb esta molt a punt, perb la 
preocupacib, tant dels pares, corn dels mestres, com dels alum- 
nes és molt palesa, i voldríem conbixer -la pregunta concreta, 
en aquest sentit, és- realment : quan tindran acabades les 
noves instal-lacions escolars del Collegi Públic Concbrdia, de 
Sabadell ? 

Grhcies, senyor President. 
EI Sr. PRESIDENT : Per a la contestació té la paraula 1’”o- 

norable Conseller senyor Guitart. 
El Sr. CONSELLER D’ENSENYAMENT : Senyor Presi- 

dent, senyores i senyors Diputats, jo li contestaré parcialment 
la seva pregunta, i després li dir6 per quk. 

EI dia 19 de marq, el Director General de Programaci6 es va 
entrevistar amb el Tinent d’Alcade de I’Ajuntament de Saba- 
dell i amb el President delegat de 1’Area d’Equipaments que 
anava acompanyat de tkcnics municipals. Acompanyaven el 
Director General -segons em diuen- el Cap dels Serveis Ter- 
ritorials -el nou Cap dels Serveis Territorials del Vstllks 
Occidental - i el Subdirector General d’Asquitectura Escolar. 
En aquesta reunió es van tractar temes diversos, perb el terna 
principal i prioritari és el d’aquesta Escola de la Concbrdia, des 
de les dues vessants a quh es referia el senyor Diputat : una era 
l’edifici nou, i i’altra, el manteniment de l’edifici vell. 

Respecte al nou edifici -i tal com s’havia notificat d senyor 
Alcalde de Sabadell el mes de juny de l’any 1985- ja s’havia 
revisat i considerat conforme I’avantprojecte de qub es disposa- 
va, i ha estat presentat i revisat a 1’0ficina d’Tnspecci6 de Pro- 
jectes del Departament d’Ensenyament el projecte exhaustiu. 

Il‘obra es podra iniciar el proper estiu, i la seva adjudicacib 
esta previst que es realitzara dins el mes dejuny. 

La part incompleta de la seva pregunta és que vostk em pre- 
guntava quan estaran llestes les noves instal-lacions, i jo, en tot 
cas, m’haig de referir a quan s’adjudicarh, que serh el mes de 
juny, perquk, en tol cas -malgrat que es pot demanar a l’eem- 
presa que fixi uns terminis- fins que aixb no estigui concretat 
jo no m’atreveixo, en aquests moments, a precisar una data de 
terminació, perb sobre la data d’inauguracib, i si tenen la dura- 
ció normal, es pot fer una previsi6 d’acabament de l’obra. 

Es va estudiar la possibilitat de desglossar una part de la urba- 
nització per iniciar les obres d’imrnediat, mitjanqant I’adjudica- 
ció directa per sota de deu milions de pessetes i ,  posteriorment, 
seguir-les segons l’adjudicació del concurs-subhasta normal- 
ment proposat. Pero aquesta solució no ha resultat possible, 

No obstant aixb, tingui per segur que nosaltres accelerarem 
al maxim tots els trhmits del concurs-subhasta, i farem els an- 
uncis previs i, fins i tot, prhviament, es fara l’anunci en els 

. 

propis diaris per intentar poder contactar amb l’empresa 
adjudicataria. 

Quant a l’edifici actual -com deia el senyor Diputat - la si- 
tuacib és preocupant, pero no tan greu, COM segons ens infor- 
men els nostres serveis tkcnics. Els thcnics -aquests 
mateixos- preparen una actuació de tipus RAM, d’emergen- 
cia, que contribuirh, sens dubte, a resoldre, almenys parcial- 
ment, la problemhtica que avui existeix. 

Espero amb aquests aclariments haver respost -encara que 
no completament - a la pregunta del senyar Diputat, 

Gracies, senyor President. 
EI Sr. PRESIDENT : L’I1.lustre Diputat vol replicar? 
El Sr. RIERA : Erhcies, senyor President. B6, senyor Con- 

seller, certament que -com vosth ha dit- aquest tema d’a- 
questa escola té dos problemes ben precisats : té el problema 
de la construcció nova, que s’havia de fer, que encara no esta 
feta -i han passat tres anys des que es va prendre Ia decisió-, 
i té el problema certament, no sols del vessant de la reconstruc- 
ció, sinb de I’estat en qu8 realment esta i’edifici actual on 
encara s’hi esta exercint la docimcia, en aquesta escola. 

Pero, senyor Conseller vostk sap -segur que ho deu 
saber - que, des de ]’any 83, cinc aules van haver de clausurar- 
se; més de vuitanta nens, dihriament, han de travessar el barri 
de la Concordia i han d’anar al barri de Can Oriach a una altra 
escula pública, ]’Escola Pública Gaudí -aixb vostk ho deu con- 
hixer ben segur. Perb no solament aixo. S h a  hagut d’utilitzar 
una biblioteca petita, molt petita, de tal manera que els nens 
més petits pricticament són amuntegats en aquella petita habi- 
taci6 -ho dic perquk he pogut, he estat alla, ho he vist in sitzs. 
A més, tambk, vostk ha de conMxer que quan plou, en aquella 
escola, no solament ja a les aules que estan tancades hi ha gote- 
res, sinó que, a més a mis, resulta que a les aules que estan 
encara en acció, també estan produint-s’hi goteres importants. 
A mks a més es fuma  una bassa a l’entrada de l’escola -jo hi 
he assistit, vaig ser-hi un dia precisament que havia plogut- 
on realment 6s impossible de poder entrar dins el recinte prk- 
ticament; fins i tot estan caient moltes vegades, del sostre, 
trossos de guix -ho he pogut comprovar, i segur que al vostre 
Departament també ho saben, aixb. De tal manera que molts 
pares, els dies que plou, realment no deixen anar els nens a 
l’escola. I aixo és així perqub estan preocupats perquk aquell 
edifici, no debades estB fet sobre un lloc on hi havia un torrent. 
Per tant, certament que hi ha una enorme preocupaci6, no so- 
lament perqub l’escola d’estar acabada o no -que aixb 
també-, sinó perquh la situacib en que es troben les instal-laci- 
ons on encara hi ha nens a dintre, realment és molt preocupant 
i podria realment passar una desgrticia que no voldríem real- 
ment que passés, ni voste ni jo, ben segur. 

Certament que 1’Ajuntment de Sabadell ha dit que ell 
-realment ho ha publicat en el diari de Sabadell - no assu- 
meix cap responsabilitat del que podria passar en aquella escola 
si un dia de pluja passa alguna desgrhcia. Per tant, és un tema 
molt important. 

Vostk m’ha dit que hi ha un RAM previst -jo ho celebro 
realment-, i voldria només, per acabar, dir4  que esperaria, 
per part de la Conselleria, dues accions concretes : d’una 
banda, que s’acabks, al més aviat possible, l’escola aquesta 
nova que s’ha de fer i que ja hauria d’estar feta, i d’altra banda 
que la Conselleria contactes amb els parcs de l’escola, amb la 
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junta de mestres de l’escola, per tal de veure si aquest RAM 
que es pot aplicar, tingui la millor aplicacib per intentar que el 
condicionament i seguretat d’aquesta escola pugui realment 
cobrir aquest espai de temps que falta fins que puguin marxar, 
perque realment el lema és greu, i jo penso, senyor Conseller, 
que assumir la responsabilitat d’una cosa així, quan es tracta de 
seguretat, penso que ni voste ni jo podem deixar passar aquest 
tema com una cosa lleugera. 

Res més, senyors Diputats. Gracies, senyor President. 
EI Sr. PRESIDENT : Z‘Honorable Conseller vol replicar? 
El Sr. CONSELLER D’ENSEWAMENT : Si, de l’esc6, 

senyor President. Senyores i senyors Diputats, bé, jo efecliva- 
ment m’hi referia --i la prova de la importhncia que se li dóna, 
a aquest RAM, és que malgrat iniciar la construcció d’una 
nova escola, doncs, es tracta de condicionar la vella. 

I aixo vol dir la irnporhcia i la consideracib que se li dbna. I, 
sobre aquest aspecte, no hi ha hagut cap desatencib, sinó que 
s’ha anat seguint dia rere dia la situació de I’escola, hi ha hagut 
un contacte permanent amb Vajuntament, hi ha hagut contac- 
tes tant amb les autoritats municipals coin amb les persones de 
l’escola. Jo crec que amb la nova actuació quedarh resolt aquest 
problema, definitivament Vescola nova, i, temporalment, amb 
l’adequacib de l’escola vella compartint la necessitat de fer-ho 
així i dedicar-hi els recursos necessaris i disponibles. 

Moltes grhcies, senyor President. 

PtEguntu 
a ¡‘H. SE Conselles d Ensenyarmenb 
sobre el nomenament del Secretari 
General de la Joventut Nacionalista 

de CutuIunyu com a. director d’um camplanyu institucional 

El Sr. PRESIDENT : Bé, correspon ara la pregunta a i’Ho- 
norable senyor Conseller d’Ensenyament sobre el nomena- 
ment del director de la campanya institucional per a promoure 
la participació de pares, mestres i alumnes dels centres escolars 
de Catalunya, que formularh el Diputat Iklustre senyor Xavier 
Soto, del Grup Socialista, al qual tinc el gust de donar lla 
paraula. 

El Sr. S o ? y )  : Molt Honorable senyor President, senyores i 
senyors Diputats, el motiu de la nostra pregunta és ben senzill, 
6s conbixer els criteris pels quals s%a nomenat corn a director 
de la campanya institucional per promoure la participacib de 
pares, mestres i alumnes en els centres escolars de Catalunya, 
el secretari general de les Joventuts Nacionalistes de Catalu- 
nya, Il4ustre senyor Enric Ticó, Voldríem conhixer aquests cri- 
teris perquk ens ha sorprhs que la direcció d’aquesta campanya 
no s’hagi encomanat a algun funcionari del mateix Departa- 
ment d’Ensenyament o, per exemple, a les desenes i desenes 
de persones que a Catalunya tenen un reconegut prestigi, per 
sobre d’opcions ideolbgiques, en el camp de l’ensenyament, o 
més específicament en et camp de la participa& en l’ensenya- 
ment, o en el camp del que seria la direcció d’una campanya co- 
municaciunal. I ens ha sorprbs també per@ a Catalunya, sens 
dubte, hi ha milers i milers de persones que han treballat 
durant anys en aquest camp, que compten amb una gran expe- 
rihcia tant en el camp de la participació, en el camp de l’ense- 
nyament, en el camp cornunicacional, i que acumulen una ex- 
perihncia, en alguns casos superior, en molts altres igual, com 

a m’nim, que el secretari general de la Joventut Nacionalista 
de Catalunya, i que no tenen I’iinconvenient de ser el secretari 
general d’una organització juvenil, en aquest cas de l’organitza- 
ciÓ juvenil del partit del Govern, d’un, de Convergkncia De- 
mocriitica, i que, a més a més, tindrien una disponibilitat de 
temps molt superior a la d’una persona que, a part de les seves 
activitats particulars té la feina que implica la condicih de Dipu- 
tat i la de dirigir una organitzaci6 juvenil. 

A més a més, senyor Conseller, j o  li voldria dir que fa pocs 
dies que hem pogut llegir a la premsa de Barcelona unes decla- 
racions de vostk amb que nosaltres coincidim plenament, en 
les quals expressava la seva preocupació per@ de les eleccions 
als consells escolars, no se’n derivés cap tipus de polititzacib a 
les escoles. Jo li vull dir que aquesta preocupacib que vostk ha 
expressat nosaltres la compartim, pero que tenim la impressió 
que desprh d’haver fet aquest nomenament, davant de sectors 
molt importants de ]’opini6 pública de Catalunya, vostk va 
perdre una certa legitimitat per fer declaracions d’aquest tipus. 

En definitiva, senyor Conseller, per quins criteris s’ha no- 
menat corn a director de ia campanya institucional per a pro- 
moure la participacib de pares, mestres i alumnes en els 
centres d’ensenyament de Catalunya el secretarj general de la 
Joventut Nacionalista de Catalunya? 

EI Sr. PRESIDENT : L’Honorable Conseller té la paraula 
per contestar. 

El Sr. CONSELLER D’ENSENYAMENT : Senyor Presi- 
dent, senyores i senyors Diputats, senyor Diputat, molt cordi- 
aiment, jo no vaig nomenar el secretari de les Joventuts Nacio- 
nalistes de Catalunya per assumir la direccib de la campanya, el 
nomenament va recaure en un Diputat, en una persona que es 
diu Enric Ticó i, en aquest cas, si a més té altres nomenaments 
i té altres &recs, jo crec que aixb és de més. Perb 6s que a mBs, 
wstk em pregunta per quins motius se7 va nomenar. Jo li ho 
dir6 amb quatre parauies. EI vaig nomenar per la seva capacitat, 
per !a 3eva competkncia, per la seva eficicia i per la seva efici- 
hncia. I també, per l’experiencia que tenia per la sevajoventut i 
perqui? jo crec que donat que és una campanya institucional, ei 
director de la campanya probablement era convenient que fos 
una persona que fos de les institucions. Hauria pogut ser jo 
mateix, el director de la campanya, per& em semblava que la 
campanya ho podia justificar, i no crec que el fet que jo assumis 
la direcci6 d’aquesta campanya, que quan nosaltres diem que 
és institucional vol dir que ha de ser adret;ada a tots i que, per 
tant, no ha de ser politica, em fa l’efecte que el fet que no fos 
jo, si hagués estat jo, ho hauria assumit amb la mateixa volun- 
tat de no-politització i amb la millor voluntat que el que co- 
mptks fos I’efecte de la participacib, I jo estic segur que amb 
aquesta confianqa hi va haver el nomenament d’aquesta perso- 
na que, per les qualitats que deia, per la seva joventut, va ser el 
que varem elegir. I jo ho dei& a unes persones, a un periodista 
que m’ho preguntava, jo l i  deia, en tot cas, es podrh jutjar si la 
campanya que ha dut a terme la Generalitat, que s’ha posat en 
contacte -i ha intentat fer-ho, i jo crec que ho ha realitzat- 
amb totes les institucions que tenen validesa a Catalunya, amb 
les federacions de pares, amb les organitzacions municipals, és 
a dir, s’ha intentat fer i ei que no hi ha volgut ser, en tot cas, és 
perque ell mateix se n’ha exclos, pero la campanya ha tingut 
aquesta voluntat de participació ampla. 

I ja comparteixo amb vostk que res seria pitjor que hi haguks 
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una politització de l’escola. A f’escola no hi ha d’entrar la politi- 
ca, en tat cas, la política la fem des d’aquí i hi ha altres mitjans 
per fer-ho, per6 a l’escola hi han d’entrar els millors elements, 
el millor mestre hauria de ser el director, els millors pares, els 
que poguessin resultar més eficaps són els que haurien de 
formar part del consell escolar, aixb no ha d’excloure que hi 
fossin els altres, pero jo crec que aixo es pot aconseguir. I el no- 
menament de Ia persona jo em sembla que, d’alguna manera, 
d6na suport i recolza aquesta voluntat. 

NO es tractava de ‘nomenar ei secretari d’unes joventuts, i 
em sap greu que vmte, com a secretari d’uncs altres ho hagi 
interpretat d’aquesta manera, vol dir que potser de vegades 
sobre la polititzacib no tenim aspectes coincidents, sinó que 
aquesta vegada em fa l’efecte que ell ho ha assumit amb volun- 
tat de servei i, precisament, per assumir la part, trtmbk, de la 
compethcia de Diputat, aquest ha estat el motiu pel qual l’he 
nomenat i ho he fet amb tota la seguretat que ell respondra a 
aquesta confianp, com així ho esta demostrant, i que ho farh 
amb els objectius d’aconseguir que la participació sigui un fet i 
que, al mateix temps, no es produeixi polititzacib a l’escola. 

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

El Sr. PRESIDENT : L’Mustre Diputat vol replicar? 
El Sr. SOT0 : Molt Honorable senyar President, senyores i 

senyors Diputats; Honorable Conseller, sincerament, la seva 
resposta no m’ha convencut pesquk vostk ens donava quatre 
criteris : capacitat, compethcia, efichcia, eficiencia que, en 
qualsevol cas, s6n fórmules retbriques que podrien ser aplica- 
bles, sens dubte, a una gran generalitat de persones. 1 quan hi 
ha una generalitat de persones que compleixen aquests criteris 
que vostk ha assenyalat, i vosti: s’inclina, en concret, per una 
persona determinada es fa en funció d’uns criteris que eren els 
que m’iinteressava coneixer. Vostk. diu que no ha nomenat el 
Secretari General de les Joventuts Nacionalistes sintj que ha 
nomenat el senyor Enric Ticó, Ia qüestió és, hagi nomenat el 
senyor TicÓ o hagi nomenat el Secretari General de les Joven- 
tuts Nacionalistes que hi ha un fet absolutament innegable, 6s 
quc el senyor Enric Ticb és el Secretari General de les Joven- 
tuts Nacionalistes de Catalunya i que nosaftres creiem que una 
elemental norma de prudencia politica hauria aconsellat evitar 
aquest nomenament per evitar recels que pot i que, de fet, ha 
generat, aquest nomenament en sectors importants de l’ense- 
nyament d’aquest país. Tots sabem que i’escola, l’educacib, és 
un terna infinitament delicat en quk la voluntat de tots eis sec- 
tors, en el sentit d’impedir la polititzacib, és una voluntat majo- 
rithria i ampla de totes les forces polítiques i crec que, en 
aquest sentit, aquest nomenament no era un nomenament adi- 
ent. Ja crec que no hi havia un  impediment jurídic perb que, 
de fet, hi havia un impediment material. Vostk ha dit també, 
senyor Conseller, que I’havia elegit, entre altres coses, per la 
seva joventut. Jo crec que quasi sona bastant irbnic, sona bas- 
tant ironic perque aquesta preocupació que vostk sent per la 
promoci6 dels joves podria ser aplicable tambk a In política del 
seu Departament amb el que és el suport a les associacions 
d’estudiants de Catalunya que, per cert, no han estat consulta- 
des en el desenvolupament d’aquesta campanya de promocib 
de la participació, amb la qual cosa jo crec que, clarament, hi ha 
una contradiccib evident, almenys no totes. i, finalment, jo 
tinc la impressió, senyor Conseller, que si ens situéssim en un 

altre pla, i és el pla que el Govern Socialista de I’Estat hagués 
nomenat com a director d’una campanya de promoció, per ex- 
emple, de I’associacionisme juvenil el senyor Javier de Paz, Q a 
mi mateix, jo estic absolutament convencut, absolutament 
segur, que el senyor Roca, que el senyor Pujol, que els líders 
de I’operacib reformista haurien posat el crit al cel, haurien dit 
que era una mostra de sectarisme, que era una mostra de poli- 
tització, d’utilitzacib de les institucions. Jo no diré aixb, senyar 
Conseller, no ho vull dir, de tota manera crec que era un nome- 
nament que es podia haver evitat, que hi havia -vostk és con- 
scient corn jo- centenars i centenars de persones que podien 
haver desenvolupat amb la mateixa eficiicia, amb la mateixa 
competencia, amb la mateixa eficikncia i amb la mateixa capa- 
citat aquesta campanya i no tenien el recel de ser secretari gene- 
ral d’una organitzacib juvenil que, en aquest cas, és  un recel 
que, sens dubte, és important. 

Res niés i mol tes gracies. 
EI Sr. PRESIDENT : L’flonorable Conseller té la paraula. 

per replicar. 
EI Sr. CONSELLER D’ENSENYAMENT : Senyor Presi- 

dent, senyores i senyors Diputats; senyor Diputat, jo li assegu- 
ro que li envejo la seva joventut i li envejo el seu optimisme, i 
em demostra que vost8, reaiment, és una persona jove, Y O S ~ ~  
té l’aspecte de jove, perb vostk tambk té l’esperit jove. Perqui: 
quan vostk em diu que hi poden haver centenars, no sé si deia 
centenars o milers, de persones de la mateixa capacitat, de la 
mateixa competkncia, de la mateixa efickia i de la mateixa efi- 
cikncia, jo, si vosth m’ho permet, rn’atreviria a dir que vostk 
considera que hi hauria milers de persones --i potser podrien 
ser-hi - per& en tots ets casos es valora, i és un proci% la valo- 
ració d’aquestes qualitats per a I’assumpció en un &rec, i que 
hi ha molta gent, perd que no tothom tk el mateix nivell de 
qualificació, i que és un nivell de rnkrit, i que és un nivell d’a- 
questes quatre qualitats a qu8 em referia, que una persana de la 
joventut de la persona a quk ens referíem, i si vostk m’ho 
permet la seva mateixa, doncs, que sigui Diputat vol dir que 
hagi tingut el suport popular i al mateix temps tingui responsa- 
bilitats d’altre tipus. Aixb, per tant, vol dir que moltes vegades 
les persanes tenen les mateixes oportunitats, perb que les 
qualitats, desgraciadament, les persones som diferents i unes 
en tenen d ’ m  aspecte i unes altres en tenen d’un altre i una 
cosa fa que les persones siguin més valuoses per una cosa que 
per I’altra. No es tracta, senyor Diputat, d’una campanya d’as- 
sociaciotlisme juvenil, es tracta &una campanya de parlici paci- 
Ó. Jo li puc assegurar que els mestres, en general, són adults i 
alguns mestres sbn grans, i aquests mestres serien els primers 
que rebutjarien que es fes una campanya partidista. Per tant, 
tenim la garantia d’una societat catalana, que és una societat 
adulta, que e n t h  la necessitat de la pnrticipaci6, perb que no 
es deixaria conduir, jo crec, ni pel que li pugui dir vosie 
mateix, ni pel que li pugui dir jo i que ei centre et coneixen els 
mateixos interessats i jo crec que del que es tracta és d’estimu- 
lar que les millors persones puguin anar als carrecs més 
adequats. 

També són adults els pares, senyor Diputat, els pares són 
persones que volen el millor per als seus fills, i jo  confio que els 
pares no es deixaran portar per voluntats partidistes, sinó que 
els pares, d’entre ells mateixos, seran capaqos d’elegir els que 
puguin fer que el centre funcioni d’una manera més eficaG, I 
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estic convenCut que el director far& de director i que els centres 
tindran autoritat i tindran responsabilitat, i aixb ser&, senyor 
Diputat, amb I’ajut de tots, amb ei seu, amb el nostre, amb el 
de ist campanya, amb l’ajut de tots i crec que s’aconseguiri que 
aquesta campanya de participació sigui un kxit, i aconseguirem 
que l’escola no sigui un element de lluita política, i pot tenir la 
seguretat que el director de la campanya, el gerent de la campa- 
nya i tots els que participarem a la campanya, que serem molta 
gent, intentarem contribuir que sigui la participació més eficaq. 
No tingui dubtes, aquesta campanya no es polititzarh, en tot 
cas, la politica ha de ser la millor politica per a l’escola, la políti- 
ca de la millora de la qualitat de I’ensenyament, la política de la 

participació en quk wst& i jo coincidim, en que els Diputats 
d’aquesta Cambra em fa I’efecte que estem d’aacord. 

Moltes gricies, senyor President; mol tes grhcies, senyores i 
senyors Diputats, 

El Sr. PRESIDENT : Amb aquesta pregunta hem completat 
el temps destinat a les preguntes dintre del nostre programa 
d’avui. Hem acabat, doncs, la nostra tasca per la qual cosa dono 
les grhcies als senyors Diputats i,  d’una manera especial, per 
I’estil amb qu& han portat a terme aquesta tasca. 

S’aixeca la sessió. 

(Sbn fres quarts de noli del vespre.) 

I 
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