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nar President I’II.lustre senyor Ferran Camps i Vallejo; així 
mateix, van ésser elegits Vice- presidenl i Sccretaci eis 
11-lustrcs senyors Antoni Santibtircio i Moreno i Josep Moliner 
i Florensu, respectivament. 

InterpeElacib ai Consell Execiitiu 
sobre la disminució de la natalitat 

i I’envclliment de la pohlacih 

Acte seguit podem passar ja a l’ordre del dia d’ivui, que ens 
toca en aquest rnonient la interpel~lació al Consell Executiu 
sobre la disminució de la natalitat i l’envellimenl de Iu pobla- 
ció, que ibrmiilarA el Diputat II.1usire senyor Joan Estcvc E 
Oriol, dcl t i r u p  Popular, a qui tinc el gust de cfonar la parada. 

El Si+. ESTEVE i ORlOL : Molles griicies, senyor President. 
Scnyores dipulades, scnyors diputats, volem, en i r i  nostra 
iiiterpcl.lacib, fer una sinopsi dels í‘cts --antcccdcnts Isislorics 
CIC lu present -, les conseqübncics dcls fcts qirc intent: irm de- 
nunciar, les causes ~ L I C ,  ii critcsi nostrc, motiven la intei-pel-la- 
ci0 -0, millor dit, el subjecte de la inlerpel-laci6-, i les passi- 
bles solucions, en tal cas, les rlcixariem per al torn de rbplica. 

Els fers shn els següents : el juliul del 84, per 1xiniesa 
vegada un govcrn, concretamenl cl Govcrn socialista dc 
Fran~a, a traves del Secretariat d’Estat pcr íi la Familin, lilibiica 
un escrit de condusions de quaranta piigincs, intitulat Frnncct i 
Iu pohíuoi6, i aixo en el m m  de 21-1 ConTerencia Intcrnacional 
sobre la PoblaciO, que es va rlesenrolIlar després c? Mkxic, I’a- 
gost dcl 84, i que va suposar un canvi radical respecte de la tro- 
bada a nucaresi, fins a tal punt que Romania, concretament, ¡ 
arran d’aquesta trobada, va canviar la seva política, passaní a 
una situacih de prohibició, d’avui pcr ii dcrnii, de la poltica d’a- 
vnrtament que havia endegat. 

Iln aquestes conc1 usions del Govern francks es constataven 
dos fcts : d’unn banda, la disminucib de la taxa dc natalitat i ,  
en aquest sentit, ei Govern frances manifestava cl seu desig 
que, cn el si dc les Comunitats europees, es f ix i  com a objectiu 
comii el reíorn a la taxa de fecundiíal del 2, i que és ei que re- 
presenta el rnanlenirncnt dc Ic? poblaci6, dc la dcmogr a f -  ia ne- 
cesshria a Eusopa. I aixi, dintre dcl programa priositwi del 
Novc Pla, per al quinquenni 1984- 1988, es preveien, ~ i i i a  skrie 
de rncsiircs cle política dcmogrificn i dc politicii familiar. 

I ,  paral-lelament amb I’informe esmentat, es conshtwa 
quc, arran del creixement d’expectatives cle vida, crcn molts 
més els anys, tant pcr al scxc masculí corn per al sexe feinení. 
A tali d’cxemplc, per exemple, les personcs dc mcs dc 
vuitmta-cinc anys que l’any 50 representaven a ba nucii, ve’ina 
un 0,3%, !’any 83 reprcsciitaveri ja un I ,2%. I& a dir quc, amb 
trcnta anys i esuig, s’havien quadruplicat Ics expectatives de 
vida, el nornbrc dc personcs de més de vuilanta-cinc m y s .  

Aixb stiposr-lva iina contraccib de la base de la pirimide 
ci’edat i un atGarnent d’ayuesta pirkrnirie, de la ciispiclc, molt 
més altii i molt més estreta. Arran d’aixi), les Comunitats euro- 
pccs, el juny  del 85, mitjnnt;ant una resoluci6 del Comite 
Economica-social, 6s a dir, la quarta institució comunitaria, va 
publicar i va alirovar un report d’informació sobrc la situació 
clcmogrifica a la Comunitat, en que es denunciava aquest 
dobZc fenomen, de la clisminucib de la natalitat i del creixe- 
ment dc les expectatives de vida, encoratjwa els Estats a em- 
prcnclrc accions sobre els problemes que aixo, certament, re- 

presentaria, i les implicacions negatives si no es feia, i ,  així, 
s’esrncntava la disminució dc i’afmy renovador; i’incrcmcnt 
de la necessitat de mi d’obra cstrimgcra, smh tots cls proble- 
mes d’inserció cpre aixb pot reprcsentar; l’cncarimcnt de la mi 
d’obra; I’cncarinienl i i’fitigment de Ics pcnsioiis i Ics ncccssi- 
tats socials, i lot aixb implicant ~ i i i a  clisminuci6 de la coinpetili- 
vitat i ,  per tant, una irrupció de la cornpctkncia cl’altres p:iisos, 
CIC liriisos joves, 

En el Govern ceiitrd cic l’Administraci6 cle I’Hstat, també 
per boca del Secretari d’Estat actual, senyor Fernhndez Ordi>- 
ñez, s’ha endegat ja Lini1 acci6 conjunta dels Ministeris de Tre- 
ball, Sanitat i Eclucacib, en  la cilial comissib, cviilcntmcnI, 
trobem ii rriltnr ci Ministeri d’E:,conomi;i i I-Iiscntla, que tc, 
creiem, molta cosa N dir. 

En altrcs estaments també s’ha fet crida cn uquesl problema. 
AixÍ, els bisbes de Catalunya, en la scva piihliaicih A~.rsds rr ist i-  
cities de C > m l i i r ~ y ~ i ,  que nlguna vcgada s’ha esmcnlat, liris i I n l  
per persones molt dcstacades clcl Conscil 13xccutiii de la Gene- 
ralitat, cs parla i s’iticitu a una política d’obcrttrra i gcncrnsilaí 
cn I’acdlimcnt de la vida que, 11 més del seu valor inírÍnsec, 
significaria iina aportacib positiva per al I‘Litvr del noslrc país, 
greunient amenapt per la baixa natalitat. 

Junt amb aqucsta ctcclaracib dels bisbes ca talans, hi ha altrcs 
moviments, ja de tipus privat, coin en l’estrangcr, SOS Nahli- 
tat, Població i Esdevenidor, elckícra. A ciisii tmfra, Ics xcioiis 
Pro Vida, Acció Familiar i cl’altres. 

Nosaltres sabem que cl Consell I’xecutiu cle la Ceneralilal 
és conscient d’aqiicst problema, i aixi, si no rn’equivoco, cl 30 
dc gener del 86 es tracta el tem; tcrna del qual la premsa s’ha 
í‘ct gran ressb, i hem d’agrair I’interhs i la sensibilitzacib quc 
aixl, comp~~-t i i ,  ja quc no hi ha cik!  -no hi ha dia- que cn la 
premsa dikria no surtin declaracions d’aqucst tipus. El cap dc 
setmana piissitt, per iin periodisia 1x1 itlustrc corn el senyor 
ibrifiez Escofet, I-t La Vunguaricr, cn un articlc intitulat 
{cL,’hora dels vells>>; ahir, un especial, la part central d’1d Piiís; 
avui una regidor;\ dc I’Ajvnlumcnl de Harcelona; pel gener, un 
esludi molt ser& per par[ cl’El Pwihdico, ck&tera. 

Dic, doncs, que el Consell Executiu sc’n fa rcssh, pcri) hem 
de dir que, mtilgrat Ics dcclaracions rlel senyar Pu.jol, client que 
s’ha de portur unti cridu ;I conscienciar el poble calali sobrc 
aquest problema, no s’liii cnclcgat cap acci6 concreta, que tws-  
B I tres co negu e rn. 

Certímeii t, aixb és un problema individual, és un problema 
de t ipus familiar, pcrb per les scvcs implicacions, per les seves 
connotacions i conseqiikncies col-lcclives, nccessita L i t i  tracta- 
ment, entenem, des del Consell fixccutiu. Les daclcs sbn Ics 
següents : la taxa quc hem dit que es neccssiria 6s la dc 2,l  
fills per dona, o per mare. Aixb suposaria, doncs, cl crcixcmcnt 
zero, és II dir, simplement, reernplaqar una gcncracii, pcr 
I ’I alt ran 

A les Comunitats europees, clci 2,73 I’any 65, s’ha passat, 
l’any 82, ;I E ,68°J0. El 2, I nom& 13s ultrzipassal per Xrlanda i 
-país, evidentment, que MI és de la CEE- per part de Stikcia, 
COSFI forqa curiosa. 

A Frarqa, fa nom& tres anys, estavcn ja a !’1,82; a Espanyu, 
del 2,88 l’any 74, s’csth actualment en 1’1,7. A Catalunya, ac- 
tualment, estem cn 1’1,48. Bs il dir, que cul incrcmentiir, per 
aconseguir aquesta fita rlel 2, I ,  ni mbs ni menys que el SOo% de 
la nostra taxa de natalitat. Cal dir, per exemple, quc, enfront 
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deis naixements, I’any 76, que van ser de 1 12.000, l’nny 85 es- 
thvem amb prou fcines cn 60.000 nejxerncnts. Aixb reprcscnta 
que Catalunya, llevat de Dinamarca i la IiepGblica Fcdcral Ale- 
manya, és el pais amb una laxa mks baixa dels paisos rlc la 
C h  m u n i ta t 

Les cniisccliiCncics, ja n’hc esmentat algunes arran del co- 
iiienktk qiic he fet sohrc I’int‘ortnc, el report dcl CXS, perh 
d’altrcs scrm els exceclen ts d’escolcs i de matemilals, m ~ b  iot 
cl qitc aixb s~rpr)sa d’atus de titulats que presten els seiis servcis 
cn arnhclhs tipus d’institLrcions, In nimcit CIC llars ~ C I -  R vclls 
-perqu& c.ls vclls scmhln qirc avui ja fan nosu a les cascs, no hi  
cdxn, potser, cn eh liahilatges. S’lian acahat riquellcs t‘estcs 
de vells q ~ r c  abaiis s’organitmvven CII cls pobles ... Ja  cs parla, 
lins i tol, de l’cutanhsia ... Una tnanw de servcis gerililrics i la 
inipossihiliiat scriosa dc mnntenir cl nivell de pelisioiis, iiivell 
CIC pensions q ~ i e  ja s’hu palcsat cti la LICI, si ni] m’eqLiEvoco, del 
3 I de juliol tle I’uny passat, la Lici momcnad;i <<de retall de 
pensims >>. í k t .  q i ik?  I’crq~!& la sociciat no pot afrontar cl iiiiiii- 

ícnjtiient, i i m b  poc;t pohlr-icih activa, ainb pocs jwcs ,  de les 
Iicnsions clels vells. 

Ixs ciiiiscs, quines poden scr‘? Ccrtatnení, n’hi ha de t ip i is  
si,cio-cconhmic, com ks la incoiynraci6, sortosament, de 1;) 
dona :I Iu socictat, a la vicia pmlcssion:il, a la vida clcl treball. 
Clertunicti t, també, la crisi econimiica i la i nexistkncia d’immi-. 
gracib, en tant qire I’irnmigracii,, :I casa nostra, tenia iiiia altn 
inxa cle riatalilat. Pcri), ccrlamcnt, h n b k  hcm cl’i m p u h r  
aquest descens :I Lina skric ctc mewrcs 1irnit:itives CIC Iu nakili- 
iai, i estic pcnsmt cn Ics campanyes institcrcionals dc Iu primc- 
rii Gciicralitat provisional, CII fiivor clcls csnZraccptiiis, en  els 
centres de platiií?cacib --no cl’orieiitiicih- fiiniiliai- on, gene- 
Iriltmcni, hi li;\ LIIIU orienlacih respccte ii la política de no tenir 
fiIls, serisc aconsellar fOrmules i orientacih rcspecte ii I’incrc- 
mcnt dc Iamilics. t;ins i tol, em remeio a CIIIU puhlicacih del 
cap de sctmana pnssiit, parlant dc la creaciii d’itna I’unclaciri mo- 
meniida (<Salut )) - i  pmdoxalnicii t - (( i fiirnília H, i a Iu si- 
tLi;iciO CIC la Llei rl’wortanicnt, dcl qual ;ini t i [  ohject iLt d’aplica- 
ci0 --o de Dcspenalitzaci6 de I’Avortament- cs prc th  
1 ’a113 111 i iic i 6. 

Novallrcs cnkncni quc :iyucstcs cotidirctes sbt i  legals; cvi- 
dcntiiicnt, i10 eiitrem cn un lesrciiy CIC quiilifiaiciii mot.ii1 -no 
cris pcrioai pas ii nosallrcs-, per8 cntciiem q~ie,  si certnment 
cal ser rcspcctuhs iimh Ics dccisions personals, pcrquk pertany- 
cn al i’ur iiitcl-n, n o  poiIcrn callar, des d’un punt C I C  vista polilic 
i sociiil. I tio podem aillar perqui: en tencm q ~ i c  dclcrrrrin:ictes 
conductes --ho rcpcteixo, lícites ;i nivell iticlividuul-, ilcs 
d’un p ~ i t i t  de vista social, dcs d’iin punt  dc vislzi polític, no 
tcni m hisarda dc quulificur- les d’cgoistes i i nsol idiiries. 

1 IM) 110 dicm notiics nosaltrcs. El Consell 1 Jconhmic Social 
diu que (<iiclvicrie que hay cluc Imtcnciur todos 10s vnlores dc 
soiiclarithd y corregir Iwoi‘unclnmentc las actit ~rdcs  cgoístas que 
i nqircgna 11 criciu vez iniis nucst ras socicdíidcs. )> t.;l C‘onsel I Eco- 
n i m i c  Social, CIC niés :i més CIC cossos intcrmcdis, com colkgis 
pI-oikssionds, associacims de parcs, assricincions de ve’ins, or- 
ganit/,acions dc consuniiclors, cstr’l iritcgt‘ai --suposo que toles 
les senyoIcs i scnyors dip~itiits ho s;iiben - per rcpresentacili 
clcis sindicats pa~roixzls i clcls sindicals obrers més representa- 
t i u s  dc [ois eis priisot;; dc Ics coiiiunitats e~iropees. 

Com cs pot qualilicar, sinó iimb Ics paraules que m b o  d’cm- 
prar, cl fet simptoimitic qLie, de vegades per comoditat, perqiik 

és més folgat, es clecicleixi molt lliurement - i  hem de dir; re- 
spectant aquesla dccisib- quc una parella tingui només un 
fill? 

Nosaltres entcnern quc, amb pura exclusiva logica matemil- 
tica, aqiicst fill quan sigui gran no podri amb les seves colitza- 
cions atcndrc Ics pensions que puguin mcritar cl seii parc i la 
seva mare, i q w  aquesta situacih nom& es pnclrB atendre grk i -  
cs 8 la generosital sacia1 d’altrcs parcllcs cluc hagin decidit anar 
cn Lin camp contrari. ( k w i w d e  veus.) 

I,cs solucions seran totcs bones aquciles que vagin cn la línia 
d’iijuclar a aquells qiie volen tenir fills. Coincidim, i ens n’ale- 
grem, amb el senyor Sesrnito, cl qual en  la Comissi6 CIC Política 
Social vit plan[ejar el tema del canvi cl’orient;icih dels centres 
de plani licacih, cluc hauricn clc ser, corn he (li t abatis, mks d’o- 
ricntacib fiimiliut-, i 1;i contesta quc a1 rcspectc VIL donar I’ICIono- 
rablc Conseller. Coincidim amb aquesla clualilicacii> de <( siiici- 
di dcmogriific europeu N cluc vil l¿)rrn~~Iar  l’eurodiputat i ta l i i  
senyor Micpclino, clel mateix grilli polític, per cert, que el 
senyor Sesiiiilo. Perb nosaltrcs ciiknern i ciemnnem cluc 
aqucsies rncsiires I- les que siguin, scnyor Conseller- siguin 
amb caractcr urgcnt, pcrcluk vostk sap, com nosallrcs sabem,.. 

El Sr. PRESIIIUNT : PI-ego ;I la Cambra que es mimtingui 
CII silcnci. 

t.:l SI-. KS‘T’I-WE I ORIOL : Moltcs grkics, senyor President. 
Aixb no cs pot rectificar més que m ~ b  ~ i n a  visib dc futur, 
p.xquk I’arhrc torpat tarda molt CI reclreqar-sc. 

l3spero, senyor Coiiset ler, les seves respostcs concretes. I b t  
comptar- ja ,  pcr endavant, amb la col-laboracih del nostre 
Grup. Amb aquesta finalital de col-laboracib, en aquesta linia 
mava la nostra prcgunt;i del 4 de febrer, que va merkixer rc- 
sposta dc vostb uiia iQica inconcreta, dient quc s’estwa rent 
~ i n a  aniilisi, qiie hi hauriii ~ i t i  programa cl’actuacions lendenls a 
romentar la protcccih tnaterno-filiijl i a adeqiiar i incrcmeniar 
cls cqLiipiimcnls assistencials dedicats a persones grans. 

Dic cluc, amb tot CE respecte, la cotitcsta era un xic inconcre- 
ta; suposo qLic avui por i r i  ja precisar-la mbs, i aixh 1x1 motivat 
la nostra interpelhcii), qiie se suhstanci;i i ~ l  cap dc sis mesos i 
cscaig. 

F h  In mateixa litiia CIC colhboracici, vull que vegi I’csrnena 
que vani presentar al  seu dia als prcssupostos per destiniir tina 
pwticla de 20 milions de pessetes a un programa que nosaltres 
1 ituliivem 1 ~omcnt trist itucional de la Natali tat ,  que va ser re- 
butjat pcrqLik, per boca de Cotivergbncia i Uni6, se’ns deia que 
ja hi hwia L ~ I I  programi global cl’orientacib familiar que co- 
niprenia aixb. Nosaltrcs cns n’alegcem, per’b estem ~mocupa~s ,  
p c r q ~ k ,  reliassant papers, veicrn wics declanicioiis ctel Prcsi- 
dent Pujol, dcl nies de gener, que deia que 110 s’:iiiiriii a ~inii po- 
lítica de fomenl CIC l ; ~  natalitat, la qiid C O S I I  conlracliu cl quc 
se’iis va dir en el debat sohrc els pressizposlos d’enguany, i 
t arn bc ha cstat iina mica de dutxa d’aigua frecla - permetin-me 
lli llicknci;i--, quan en la Cornissib de I’ulíiica Social ens ha 
parlat quc només es portiir8 a tcrrnc si Ics possibilitais pressu- 
postirics 110 pcrmctcn. Nosaltres doniveni iitia sorliclii que va 
scr rcbutjadn peiquk es va dir que ja estava grcvkt. 

Aclareixi’ns, doncs, senyor Conseller, si hi 1iaw-A o no hi 
liauri aquesta p o l í h  de fnmcnt de la nritalitat, aclareixi’ns si 
hi hn o 110 hi ha diners per portar-la 1-1 terme i aclarcixi’ns, 
també, qui: vol dir cl programa global d’orientnció familiar, 
sens pcrjudici rl’ailres mesurcs, i, en resum, quins són cls pro- 
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pbsits de capteniment del Coiisell Execuiiu sobre aquest tema, 
sens perjudici de Ecs que a nosaltres se’ns puguin acudir, que li  
paiesarem en el trimit de replica. 

Senyores diputades i senyors diputats, senyor President, 
nioltes grkcies. 

El Sr. PRESIDENT : Per la contestació, tinc el gust dc 
donar la paraula a t’l-íonorable Conseller, doctor La port c. 

El Sr. CONSELLER DE SANTCAT I SEGURETAT 
SOCIAL (Josep Laporte) : Grkies, senyor President. Senyo- 
res i senyors diputats, 1’II~lustre Dipulat senyor Esteve acaba 
de fer iina exposicib i tines refeskncies ii un problema que jo co- 
mparteixo en un molt clcvat tant per cent. 

Si m’ho permet el scnyor Esteve, cluc va molt ben docurnen- 
tat sobre tota la problemilica del cwnvi demogrkfic en el con- 
j ~ i n t  d’Eiiropa, [al com cEl ha dit, lan bcn rctlectit cn I’informe 
de juny del 85, dc la Comissió corrcsponent de la Comunitat 
Econbmica Europea, i també del con-junt de I’Estiit, jo li  
voldria afcgir, i no entraré en una consideracib massa profiin- 
da, que el tema Bs prou greu també a Calalunya, com cll iialu- 
ralrncnt ja diu, i nomes l i  voldria recordar que CM sembla yuc 
ell deu tcnir al scii poder un exemplar cl’uiia publicaci6 meva, 
titulada f’d)iacib i salut A Curdtinya, cluc va ser la conferencia 
inaugiiral de curs a l’lnstitut d’Esturlis Catalans el curs 
1985- 1986. Alli hi ha una skrie de dades i uila projeccib cl’a- 
questes dades fins a I’any 2000 que, jo m’iitrcveixo a dir que 
confirmen totalment a casa nostra tot alli, que amb uns termes 
més generals planteja el scnyor Esteve. 

I, rcalrncnt, aquest clinvi demogrific 6s importantissini, no 
solament per al present, sinb, la1 com ell ha dit, per al futur. 1 
jo celebro i li agraeixo que el trcgui a coMacib aquí, en el Ple CIC 
la Cambra, pcrquc, si mks no, cspero que lots plegats, ell en la 
sew intcrvcncib i jo en la meva rcsposh, podrem contribuir II 

sensibilitzar el conjunt de les senyores i senyors diputats sobrc 
aquest problema, que pot ser tan greu per a u n  fiitur immediat 
a Catalunya. Coincideixo, doncs, totalment, senyor Estcvc, 
amb els setis plmtejaments. 

I aquest canvi de la pirrimidc d’cdats, aquest canvi dcmogrh- 
fic tan important planteja tota iina serie de qüestions. En 
primer Hoc, si es pot fer. una polilica natalista o no es pot fcr 
una política natalistu, i quin ks el cost d’aqucsta política; cn 
segon lloc, que entenem per orientacib i planificació familiar, 
programa inserit dintre iin de més gran, de protecció materno- 
infantil, I, en tercer lloc -no pas cl menys itiiporhnt-, tota la 
problcrniticc? del que passa amb la gent de la tcrccra edat, 
aquests contingcnts de gent griin, i molt gran, cie seixanta-cinc 
anys per amunt i ,  molt especjiilinent -com ell maleix {amb& 
ha dit-, de mbs de vuitanta-cinc anys, que abans cren una 
part molt insignificant de la nostra població i q ~ i e  cada dia sim 
mi part mks considerable, i que trastoqucn totalment cis plan- 
tejaments de la necessitat en equipaments, pcr un cant6, per a 
la gent jove, en equipaments, no ja sanitaris, si nóespecialrncnt 
cscolars; per un altrc cantó, i molt cspecialmenl amb la gen1 
gran i moll gran, cn la necessitat cle posar en funcionament 
tota una sBric de xarxes que realnient són encara molt insufici- 
ents a casa nostra, ja per a les necessitats actuals, i encara més 
per a les neccssitats que tindrem d’aqui a quinze o vint anys. 

Senyor Esteve, el problema és que la promoció de la natali- 
tat, una política natalista, que no siguin paraules, que no sigui 
intentar la sensibilització de la població, costa realment molts 

diners. Im cxperiencies fetes I I  tot el món demostren qize 
només quan hi ha incentius econornics molt grans, no ja per in- 
citar In gent a tenir més fills, sin6 sobrelot, tal com diu el docu- 
ment que voste lla estnentat aquí, per facilitar que aqucllcs pa- 
rcllcs que volen tenir un fill ei puguin tenir -que aquest ha de 
ser, entenc jo, I’ahjectiu prioritari d’una potítica natalista-, 
uixb cornporla unfi despesa molt gran. Jo li  posaré dos exem- 
ples, nom& : un és la Rcpitblica Ilemocrhtica Alemanya; 
l’altre es FranCa, exemple que voste també ha dit. 

La Kcpiiblica Federal Alemanya i la Repiihlica Dcinocrilica 
Alemanya tenien unes taxcs CIC fecunditrit molt haixes, totes 
ducs anaven baixant paral~lelamcnt. En LIII moment clctcmmi- 
nat, la ICcpi~hlica Fedcral scgueix selise prcndrc inesLires con- 
cretes; la Rcliii blica Jlemocriiticn adopla una polit ica nalalish 
que comporta donar permís íi les t m r m  despr&s del pari durani 
LIVI any i mig, corn LI miniin --cobrant naturalmeni el  sciii 

sencer-, i, sobretot, dotinr-los lamhb prioritat II ics parcllcs 
quc tenen fills u la t r ia  dc nous habitatges, prohlerna qw 
aqiiesi en In liepiiblica Uemocrhtica Alctiinnyn ks cnciit’ii mes 
punyent que aquí. Amb aquesta política al cali dc pocs anys cs 
vil incrementar, no inal t ,  perb si d’uníi mancra signilicativa, la 
taxa de fecunditat d’acluell país. 

I,  a Franpi, scnyor Iliputat, com voshi: sap, ja com vostk 
deia, el  Govern Socialista va comenqer 8 prcndre unes II~CSLI- 

rcs, L I ~ C S  iniciat ives, seguides pel Gnvcrn ucl~ial ,  qiie consis- 
tcixcn il donar una pensió eyuivulcnt a quaranta-vuit tnil pessc- 
tes mensuals a partir del scgon o lercer fill. 

Jo l i  demano ii 1’1ihstrc Diputat senyor Esteve que faci nú- 
meros, que fiwi niimeros comptant yuc aquí, per inccntivar la 
natalitat, per rcsoldre rlquests problemes econbmics quc plan- 
tcja tenir el scgon o cl  tercer f i l l ,  jo estim que, com a mínim, 
haurien de donar 20 o 25.000 pcssetes al mcs, durant unit 
llarga temporada. Faci nljrncros, senyor Esteve, i veurii yiic 
aixb s6n mils dc milions cle pcssctes ii I’any. 

ks pcr uixb que ei Consell Executiu, cl qual se n’lia t‘ct. ressb, 
que cl Presidcn t n’ lh~ parlat moltes vcgades i que cn el Consell 
Executiu en diverses ocasions, no solanicnt I r z  que ha esincnlat 
el senyor 1-ktcve, ha discutit aqiiesl terna, csti en la impossibi- 
litat rnalerial de Ter una política d’ineentivacib de la natditat 
sobre I n  basc de donar, no 500 pesseles al mes, qtrc no guanya- 
ríem res, o 1000 pessetes al mes, de donar quantitats q ~ t e  
siguin s ~ i  bstaiicialment i mportants i que pcrmctin, conlrarcsti n 
en certa manera, la major despesa que sens dubte producix in- 
crementar la família, especialmcnt quan passa CIC dos o tres 
íills, o cncara més. Per tant, aqucst 6s el gran problcma amb 
que topem diivant la instauració d’una política natalisla rcal, 
amb  i ncen-ii us econoin ics d’aquest tipus. 

Una altra cosa és fer tots cls possibles, tal com vaig exposar 
--i el senyor Esteve m’ho recordava- en lu Comissi6 dc Polí- 
íica Social, per transformar els centres dc planiticacib [hrniliar 
en centres d’orientació i planificació familiar i donar tota menit 
de hcilitats peryue les parelles cluc volen icnir fills, i que per 
circurnstincies patologiques no en poden tenir, trobin tota 
mena de solucions, tola mena dc rcrneis per tal de resoldrc 
aquest problema, que moltes vegades -com vostk SRI?- 6s 
greu i molt scn ti t pels pares frustrats. 

Una altra part important de la nostrii política -ja l i  ho he dit 
abans, senyor Estevc- és el fet que aixb, la reorientaci6 dcls 
centres aquests i la seva integració successiva a la xarxa cl’aten- 
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cib primiria dc 1’Institut Catali de la Salut, @s només una part 
ci’un prngrarna molt mks ampli de protceci6 mterno-infantil 
que comporta -jo li parlar6 molt sinteticament, ara, molt 
succintarncnl--- l’estnblirnenl de centres de consell rcproduc- 
tiu, aconseguir que I’alenciO saniiiriir millori. I jo l i  vull remar- 
car, dc tota munesa, al senyor Esteve, que Catalunya 6s un dels 
pdisos ciel mbn cluc t@ ~iiiii laxa de rnortalit:it infantil més 
baixa, afortunadament; cstem, en aquest sentit, molt millor 
per exemple -pcr posnr, per citar nom& piiisos prou 
cnnqyits-, I;ranqa, Anglatcrra o els Estals Units, nosaltres 
tenim iiiiii laxa de mortrilitat inhntil més baixa, nonibs cns 
Lrltrupasscn els piisos cscmdinaus -que sbn, en aquest sentit, 
el nostre mirall i hem d’anar encara a millrmr aclLicsta mortali- 
tat  iní‘atitil--; i ,  per aixb, fem tot el progrma -qiie vosteja 
!<iIP-- tle curnet cle salut, dc reparliment dels consells CIJ pucri- 
culturii, clcl diagnbstic prccor; CIC les inclabolopitiies conghiiies 
cluc ~ x ~ i c n  donar lloc a trn retard en cl c~escnvol~ipatnent 
mcnlat, els cxiincns de salut CSCOIIH’, la prevencih de la crirics, 
Ics vilcLincs s6n sistcniht iques, etcclcra. Aquesl 6s un progrn- 
rni i  ampli; icnim pocs catalans petits; atenem-los I>&, f’em que 
alrncnys visquin tots cn Ics millors condicions possihlcs, i ilmb 
aixb, senyor Estcve, hi posetn -vostk ho sap- cl nostre 
mi I lor csf’orv. 

1,’altre punt,  realment molt inquietant, és l’iitlre cani i~ cle la 
piriimide cl’eclals. Quk I‘cm amb aqucst;i promocib, cada 
vcgarfa més grm, arn b iiqucst nombre cada vcgadil ni& irn por- 
h n l  de gen[ gran, o dc gcnt molt gritii, quc t6 cncla vegada més 
problemes siicicj-sani aris, sense cali mena cle rlLibtcs? Miri, 
suposo quc I’ll~l~zstrc Iiputat intcrpcl-lant sahri cluc cl C:r>nscll 
II jxecutiu vil aprovar posar en prktica  LI^ prograrna que en 
dicm <<Vicia als anys) , 6s a dir en els moments actiialsjn 110 es 
trncta clc donar més mnys II la vida perque ja en tenini molts 
--com rnks inillor-; perh cs tracta, sobrelot, que la viclr-1 cl’a- 
qiicski gent g i m  sigui plenu, cn tols els sen t i ls  clc la paraula; i 
la proporcih cf’ayuesta gent gran -com vosti: dcin - creix, i 
creix h n i  cluc I’my 2000, si els parhmctrcs deniogriifics actuuls 
cs mantcncn, per primcrli vcgi~tlii a Catalunya hi Iraurli més 
gcnt gran que gent jove. Íis 11 dir7 hi liauri entre ut1 17 i un 18% 
de Iu poblacib calnimi constitLi¡da per gcnt CIC (1s anys o més i 
nom& hi haurii un I6  o 16,Wn de poblacih a i l u l a i i a  constitu’ida 
per i II fiiiils tics de O fi 11s R 1 4 mys; ~icr’ primera vcgndn a la h isto- 
ria, doncs, cs dotiari ikqucst fel. 

Cal insistir amb cl tnictamcnl d’aquesla gent, d’aquestri gcnt 
grm, i nixh ho fem I I  Irrivés cie I’establirnent cle rwiclkncies as- 
sisticlcs, ti’lii ha tres cl’inaugiirncles : la Trinitat, a 13srcclona, a 
Cambrils i u Ics Sorgcs I3lanq~1~s; hi Iiu, en el moinenl iictiitd, 

previsies n cti construccii, ducs rcsidcncics mks a Ikicliilona, 
dues més ii i3arcelona - resideticics assistides, estic dient -, 
I ~ I I H  11 Mmrcsi-1, una altra a I ’I  Iospitalel de Llobregat; estem 
t I-unsfimxmt graclttal tncnt cti ;issistidcs les sis grans rcsidkncics 
t ransfericlcs de I’INSiRSO i1 I’IGASS i liem establert convcnis 
m b  les tlipiilacions de Girona, Lleicia i Tm-agona i amb els 
ajiintumenLs cle Hmelona i de Badnlmia pcr tirar cnclavant 
altres equipamcnts d’aquest tipus. No cal dir quc aix8 ha 
d ’ i m r  comdinat amb altres temes, cn els quals estciii trc- 
ballunt, que és, per cxcniple, I’estahlitneni d’una x x x i  de m ~ l -  
;ilis dc Ilargn cstadii --d’altra nimera dits tnmhf: <c malalts crb- 
nits>>--; Catalunya csti bc CIC llits pes 21 rnalidts aguts perb té 
Limi gran insuficikiici;t --com a In mitjoriii dc pdisos- amb 

aquesta xarxa de malalts crbnics, i pensem, en pocs anys, crear 
una xarxa amb 3.000 llits i ,  al costal tl’aixb, incrementar -no 
cal dir- el Pla Coordinat d’Ajuda a Domicili quc 6s’ al nostre 
cntcndrc, rnbs que no pas la institucionnlitzaci~ -que nomes 
s’hi ha clc rec6rrer quan sigui imprescindible-, el carni rnks 
important per tal dc millorar en  tot allb que sigui possible la 
vida cl’aquesta gent gran que tant hem de respectar i qiic tant 
estimem. Aquesla hs, en linies generals, la politica del Depar- 
tament. Si el senyor Esteve intervé -com ha dit abans- nova- 
menl, jo tarnbk p ~ r c  ainpliar alguncs dc Ics coscs que he dit  en 
íiqtiestzt meva primerri intervenció. 

Moltcs grkics, senyor l’rcsidcnt. 
HI Sr. PKESE1)ENT : L’II4uslre Diputat vol tornar a intcr- 

venir? Té la parnula. 
El Sr. ES‘I’IJVE I ORIOL : Griicics, senyor President, l i  

agraei xo, dc veritat, senyor Conseller, els seus xlorimenls. 
iktcm en linia; nomks quc nosaltres coiisidcrcm que aixh és 
insuficient; &s insriticient perque cm sembla que hi Eia Lins 
tcrmcs cluc es barregen sovint i -potser I’hagi cnlbs 
malatnen t - s’ha parlat de politica natalistii : les persones mbs 
preocupades i cls experts cn la rnritkria diuen -i d’ells ho he 
llegit- cliic s’ha dc distingir cntrc politica dcinogrhfica, corn a 
sinbnim de política natdista, i políticli familiar -que 6s ~ina 
altra cosa- sobre la gual, lamentant-ho molt, m’ha semhlat 
que no  s’csnicntitva per part de la Conscllcria; no clic que no 
existeixi, per part del Consell Executiu, perb rn’agradaria que 
ho coneguéssim i ho poguéssim debatre tots plegats. 

A criteri nostrc -i valgui pel que wlgLii-, scnyor Con- 
seller, crec que cal distingir entre, també, ajuts indirectes i 
ajljuis directes, dintre ja no  d’uuna política exclusivament demo- 
grAfica en el scntit sinbnim cié natdista, sinb en el sentit cl’rijjut 
a la fmiilia. A.ju(s indirectes i ajuls clirectcs que, certament, SLI- 

posen diners; perii be, estern, un cop mks, cn Liti terrcny CIC li- 
miiacions econbmiques i d’establirnent de prioritats, i vostes 
en poden tcnir unes i I’oposició en podcrn tenir unes altrcs dc 
di fermis. 

Creiem que 6s un prohlcrnn de subsistencia, d’cxistbncia i 
perduracih cl’Lin poble el íct que mantingui, si més no, les 
scvcs trixes de nat;ilitiit, Si en aixo seguim així fins a I’intinit 
- i  parlem en lermcs purament tecnics-, un dia deixarem t e -  
xistir els catalans i deixari d’exislir Catalunya perqub s’haurh 
cstroncat la seva foni de vida i cl seu clcmcnt rnks prccibs que 
és l’ésser hui i i i .  I aixh, no diem si es tocari a I’infinit, perh 
aquesta railla que toearii el zero un dia es produiril si scgueix 
aqucsta corba dcscendcnt, si i i o  l’aturern; i llavors enlenem 
que ks un prohlemn de prioritats, ccrt;mcnt amb limitacions 
economiyues, perb és qcre diria quc fins i tot dcs d’un punt CIC 
vista de rcndibilitzxih, crec que sbn les mks rendihlcs, pcrcluk 
si no hi ha ciutidans a Catalunya, arribari un moment, c)  si 
cada vegarla hi ha  menys ciutadans, cluc no hi liauril ja cap tipus 
d’ingrés liiihlic i ,  cn clefinitivn, sobrarcm cl Consell Uxccutiu, 
el Parlament i totr-l la resta ci’inslitucions (rcwwr. c k  v m ~ ) .  1 dic 
xixb corn i1 exageració, perque crcc que s’ha d’arribrir a la si- 
tuacib per cntcndrc que.,. 

El Sr. PRESIUENT : Prego a la Cambra quc es niantingui 
en silenci. 

El Sr. ESTEVE 1 ORIOL : ,..corn sostenim nosaltres, aixo 
és u n  problema prioritari. Dintre d’aquest capítol d’ajuls indi- 
rectes, jo crn pcrtncto suggerir -valgui pel que valgui - els se- 
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giients u n  campanya de mentalitzacib i sensibilitzacib papti- 
lar; voste m’ha reconegut --i l i  ho agmeixo- que aixh 15s del 
que costa menys diners; i creiem que hauria d’anar en la línia 
d’exposar la situacih, palesar cluc aixb es un problcma i fer avi- 
nent quines s h  Ics conscqiikncics i que s6n greus; i posar el 
ciutad8 clavant les seves propies responsubiliats, envers anib si 
mateix i la seva parella, i cnvers la hmilia i la. resta de la socic- 
tat. 1 diem aixo pcrquk és alarmant que, cn una rccetit enquesta 
fetli pel Centre d’lnvcstigacions Sociologiques i 11 nivell cie I’&- 
tat, un 57O/r) de ciutadans enquestats cstiineri que és positiva la 
devallada de la natalitat i\ Espanya, i un 65% pensa que el des- 
cens continuar? i que no és conjunlural. Entenem, dnncs, cluc 
si estem d’acord que aix6 és un problema, que es tin problema 
greu i :ini b iiiies conseqiibncics inipensa bles, crec que, si més 
no, hem de posar al ciutadi  les condicions Bptiines perqui: en- 
tengui, vegi i pugui copsar aquest problcma. Agraeixo, L i t i a  

vegada més, la feina de sensibilitmci6 yuc han fet cls mitjans 
de cornunicaci6 social, perh creiem quc cl Consell 1’:xec~ii i i r  h 
dc fer quelcom. 

Segona : l i  agraeixo In nova orientació dels centres -valgui 
cl joc de pr-irau les - d’o r i c n tac i6 rn i i ia r. 

Tcrccra : han pensat en la possibilitat cle crear ... no parlar6 
d’iin institut, parlaré d’un ccntrc, rl’~un gabinet, ci’un equip 
d’eestudis rlemogrAfics? Creiem que u n  lirohlerna S C ~ S C  dacies 
serioses i conzpariit ives, i estudiant l’evolucib cl’aquestes 
dades, no pot mai, sense aixh, u n  Govern portar ~ ~ n a  política 
encertacia. Han pensat en el suport, cconbmicamcnt no gaire 
important a les associacions dc tot tipus que estan trehallanl en 
aquesta línia? Abans n’he csrnentat algunes, toies aqucllcs 
que estiguin en clef‘cnsn de la vida, en defensa cle la instirucib 
familiar, i vosle lcsconeix tan be corn jo. 

A pari cl’aqiiestes qiitltrc línies d’actuacib indirecta, uctuxi- 
ons directes. En el camp laboral se’ns plante.ja a tots el dilcrna 
mare-dona treballadorr-1. J-,‘f.=stalu t dcls Trcballadors --corn 
tots sihem- preveu u~ia &ric clc rncsures : 121 suspcnsi6 del 
contracte per ra0 de naixament de fill, I’exccdkncia, I’horil de 
Iactimcia, la reducció cle jornada.. . totes elles insulicients, cer- 
tament. No podem arribar a la situacib de la Repiibliea Derno- 
crhtica d’Alctnanya on hi ka hiigut certarncnt ~ i n  canvi, on no 
cobrant el 100‘8) --em permelo reclificar-lo enire el 70% i cl 
80°!) i no ~ i n  any i mig, sini, iin any- junt  amb una política 
d’hahilalges, CIC mks ii mbs hi ha una altra politica, que 6,s la po- 
lítica de bressols, de llars-bressols, que aquí no se n’ha piirlat 
--després volia tornar nrnh iiixb-; perb dcia quc, cn el terreny 
laboral -que hi tenim tines uompettmcies moll minses- s’ha 
pensat ... jo no dic si seria bo o no, factible o no factible, pcro, 
siinplemcnt pregunto : s’ha pcnsal en la possibilitat de con- 
ccntracih d’aqucstes hores cle lactincia, d’aquesta possibilitat 
de rcducció de la jornada i’ins el SO%, de (AI manera qiic avui 
que s’esth treballant, CII tots els nivells lcgislatius -convenis, 
lleis-, amb una jornada anyal es poguessin concentrar aquests 
períodes ci’atenció al filí, de tal manera que el cinquanta per 
cent no Tos de la jornada ciiiria, sinó de la jornada anual --i em 
permeto rccordar que d’acord amb el Decret de 7 dc IX del 79, 
la Generalitat 6s competent per organitzar i tractar sobre la jor- 
nada laboral. En el terreny laboral crec que hi caben ajuts eco- 
nbmics a la contractacid, de dones -& mares, si voste 
ni7estrcny-, de manera directa ii les mares, de manera indirec- 
ta a les empreses que vegin minvada, per raons de productivi- 

tat, Ics abshicies; i aixb, 21 través d’un mccanismc cluc no hem 
emprat prou, o que el Consell Executiu no liti enipras prou, 
que és el Fons Social Ewopeu, on les ducs linies mestres d’ii- 

Juts són, pcr unii banda els jovcs, i pcr allra banda la contracta- 
cih de les clones; i quc, de més r? més, shn uns fxiars dc qualifi- 
cació acumutatius quan es contrxtn joves que a més I I  més 
siguin doncs. i-Ie dit  la concentraci6 de jorniida, he parlat dels 
ajuts econbmics, sobretot a chrrcc: del Pons Social I’uropeu, 
que suposaria u n  menor cost íitiancer per ii la Gcncnilitnt. 

Qub hi ha sohrc la políticn d’habitatges, sohrc Ics prioritats, 
sobre els crkdits i aj!j~its en aquesi sentit 11 les ilirnilics? 

Quart rengli> : benestar social. I Ie parlat de Ics Ilai*s-bressol 
--el temps 110 cn cfóna més CIC s i - ,  les guatdcrics inf‘iintils, Ics 
rcsicl8ncies pcr ii marcs sollem; l o t  en Iu Ifnia dc suport de les 
classes més iiccessitades amb aqucstri política cle hencst;ir 
social que, en ~ i n  momcnt donat, va semblar que cndagava c! 
Consell Executiu, sobretot ti barsiadcs, E yuc dcsprks, lamciila- 
bicmenl s’hn pRrat. S’ha pensat, des d’utr punt CIC vista Iiscal, 
que no 6s possible, cvidcntmcnt, ja qiic no tenim unes i’ac~11- 
tats norniatives, no hi cap una decluccib, cvictenimeni, pcrh hi 
cabrien rilgiins extorns -si vot vnste, por imporlnnts, pcrh 
qiic amb alguna COSR es comcnqa- 21 les f;imílics noiiibrosw 
que vingiicssin a substituir la insuficieticia de cieduccions, i 
aixh per la via de patrinioni cl’irnpostos cedits com, pcr cxcni- 
ple, iin -si no iii’cquivoco-, el del pitrimoni d’un caire tan 
l‘miliw-, i tan, precisament, frtiii CIC I’uctunció conjunta de In 
f‘amíl ¡a? 

Res més, moltes grkies, senyor l’rcsirlcnt, scnyorcs i seny- 
ors diputats. 

El Sr. PRHSIDENT : L’Honorahle Conseller vol tornar it 

intervenir? 

SOCIAL : Si m’ho permet el senyor Prcsidenl, des de I’esch 
mateix, )er contestar molt breumcnl la rkplica de 1’11-lustre 
D i pu t ai. 

Miri, senyor Diputat, .jo cntcnc, .ja l i  hc dit abans - - i  com jo, 
evidentment, cl Conscll Executiw- qiie si els ajuts cconomics 
no shn substancials no serveixen per ii res. Jo he fet uns niimc- 
ros, ara, mentre voste estava parlant, l i  prego cluc voste els co- 
mpleti. Compti una pensió de 25.000 pessetes al mes qiic s6n 
300.000 pessetes I’any --CILEC comenprien a ser subst;incirils i 
potser engrescaclores, des d’qticst punt de vista- i calculi qiic 
aixb s’hagi cle donar a 30.000 famílies, de cop; si les maternili- 
ques no fallen sbn 9,000 milions cle pesseles I’any, scnyor Ikic- 
ve. Evidentrnen t, cl Consell fixcc~i tiu no disposa de quan tiíats 
d’aqucsl ordre, ni de sernhlanls, perque -hi insisteixo- cle 
donar pctites coses, peliles cxtorns, donar cinc-centes pessetes 
al mes, donar mil pessetes R I  mes, aixA 6s ohvi qiie n o  serveix 
absolutament per a res; &s un diner, en  tot CIS, nialg;istat. 

1311 altres coses sí que hem Tel. I voldria, de passada, dir-li 
una cosa : jo espero qiie el futur 110 sigui tan aat;istrhlic cuni 
vosti: piankja, no crec que clcixcm cl’cxistir com a pohlc, n’cs- 
tic converyut que no, i l i  voldria anunciar, de tota manera, qiic 
mentre fins ii I’any 1984 el nombre de iiaixcrnents :I C í i t~ l~ inya  
va anar descendint progressivament i vam arribar 21 Lina xifra 
--encara no del tot segura, no completa- d’entrc 61.000 i 
62,000, I’any 1985 el nombre de naixements a Catalunya ha 
estat superior a 65.000; molt baix encara, molt infcrior al ne- 
cessari per al simple reemplacament de la poblaci6, pcrb, de 

~i Sr C o N s r m m  LX SANITAT i SrxiuiwrKr 



qiie prcsento ara, és II dir, I j  cinc incsos, per tmt ,  que els escle- 
venirncnts, des d’aleshores --com ahir es d c k -  tarnhd han 
cii n v ia t bastant. 

Fa casualmeni tres dies va sortir en el Diatai Q/jciul IJP kr Genc- 
tulitiii el decret en que ja cs crea el consorci hospitalari de Vic i 
s’aptuven cls seus estatuis. En i’exposicib de motius d’ayucst 
decret diu : (<La Generalital de Catrdiinya i 1;) FundaciO de 
I’ilospital de Vic c r c m i  cluc la posada en fiincionamcnt dcl 
No~i t-íospital>> --acluesl ks  el nom cluc se li  d6na al ccntre 
ref’crcnciat- <<ha dc portat‘--sc a tcrmc cn el marc rl’un consorci 
integrat per les dues institucions>>. 1-10 crcu la Generalitat, 
rnolt bé, perh ho c r w  1’1 TospiiaF de la Santa Crcu -timpoc 6s’ 
al m s ~ r e  parcc, un tcma nias~a i m p o r l m t  cluc tia cregui una 
funrlucib. Rcspccte ii aixb, en aquesta cxplicacih, cn aquesia 
cxposicih de moli LIS diu que (<el desplcgarncnt del Mapa Sani- 
tari de C:itatunya prevcii pcr :I la ciutat dc Vic l’exislencia d’un 
ccnlrc hospilalari cíc carkler  general que presti iitencib saniti- 
ria IL i i i i n  Arca d’iníliihncin constitLiida Ircr la cormim d’Osona i 
la dcl l<i pollbs. Pll nostre coimeninri i subjcctc d’interpcl.lacih 
6s q~te els inlcressos decbits per aqucst hospitd 110 trohcn rc- 
presentat:iO en els brgans de govern d’aquesi consorci que s’a- 
c a h  CIC crear i impoc la coordinacii) dcls rccursos sanitaris de 
I ’ i m ,  en gcneral, i10 quecla larnpoc garaniida amb aqucst 
dccrct, cl’uyiiest consorci qiie wabem, recentment, de llegir. 
’liimpoc no d i m  el temlis suficient aqiiesla exposicih per fer 
comentaris 11 aquest reccni dccrcl, pero hi ha al trcs aspcctes 
importank com cluc es parla d’un iiivc1iíari que s’annexa, q ~ i e  
larnpoc es coneix, com tampoc CII aquests cstat~its quecla clar 
qui cixiigiuh el d&ficit, quina quantitat i quk 6s el que apostidi 
lli ITundacib de 1’1 lospital dc la Santn Crw CII la conforrnxii) 
cl’aq ucst consorci. 

Ch1 dir tumhC qiie els trcbullacfors dc I’lCS, sobretot eis d’n- 
quella zona qi ie s6n cls ;kfectals, hi ha ccrt malestar, malestar 
cn cl scutit yuc treballaclors d’ww entitat privada passen n furi- 
c imar  dins d’un centre piiblic i que, a més a més, cl que 
sembla mbs greu d’:~~i~eski situacib 6s quc, cn algirns c m x ,  
piissaran riquests treballadors pitblics a scr maniits pcr un ciqi 
que ve dc la privxla, d’utiii tnaiiccii qtie té un contracte privat, 
qiic no 6s u17 trcbnllador CIC cap sistema piiblic. I més greu 
encara : el clircctor mkdic del tiou hospital era el director de 
I’Iiospital rlc la Santa Creu i és, a la vegi~la,  cC regidor de similal 
de I’Ajuntarnciil de Vic. Arn b lot akb, mit,ians CIC comunicacib 
locals -cn cl cas dc Vic- han parlat d’un moclcl cl’liospitnl {(ik 
la cnlalana>>, lins i tot altres sectors - i  reprodu’iis en aqcrests 
iriitjiris dc coiiiunicwih- també parlen no ja d’un model 
d’hospital II la ciilalana, sinh quc cn lots ;~lucsls dcrs 11 LILI& ctn 
relcrcixo aquí pwlcti d’tm moctd d’liosliital (< B la siciliana. )> 

La iroslra preacupncih, senyor <lonselter, no és solamcnt cn 
cl cus tlc Vic, &i, cti gcner;il, sahcr quin és aqiicst model d’hos- 
pital <<:i la ciitaluna>), perquk i 1 0  solament en cl CRS CIC Vic, coti1 
dic. El dia 13 cl’enguany es va signar i aprovar el consorci 
-- mks q~ic signar, ;ipi*ovar- 1)el Cmscll Executi LI, exactament 
el consorci del h r c  1;iuIi de In mnii de Sabaclelt. En aquest cas 
cn formen part la Miitiia dc Sahadell, el Patroixkt  de l’IIosliital, 
IB Ca i x:i dc Sabaclell, ln U ni vers i t a t Au t b n o m ,  I ’Aju 11 tamcn 1, 
la Generrilitat, és a dir, cinc a sis bandes. 

Un altre model fa rcfercncia li Terriissa, iinii altra situació di- 
fereni : alli hi ha assignat u n  cornite gestor per fer LIII altre con- 
sorci, la GeneraIjt;it diu que no ;i cinc o sis bandes, cn aquest 
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cas, a dues, I’Ajuntament diu que a tres, que també hi ha de 
ser. Pcr altra banda tenim I’exemplc de Viella, hospital con- 
struit en aquest cas consorci, sense consorci, perb hospital coti- 
strui‘t amb fons piiblics lliurats a I’AlianGj, una mútua privada. 
Perb és que encara se’n preveuen mks. Ens prcguntem com 
ser& el model de I’ALPTR, per excmple quk passarh amb I’hos- 
pital de Tremp; qiik passari1 amb ei -1tantes vegades dit també 
en aquest Paslanient - consorci o no de 1’Hospital Oncolbgic. 
Corn tots sabem fa tres anys que 121 Generalilat paga els intcrcs- 
sos ci’aaquella fiindació sense que, pel moment, coneguem cap 
signatura ni cap projecte de consorci. fis a dir, ens trobem amb 
Litia quantitat de models i és per aquest moliu, senyor Con- 
seller, que presenlem aquesta interpcClaci6 clicnt quins shn els 
prophsits de capteniment del Consell Executiu en relacib arnli 
la política gencral sobre cls hospilals de I’Institut CatalB de In 
Sa I ul pendents d’ o ber 1 Li fil 

Molles grlicies, senyor President; senyores i senyors 
L)iputals. 

Ixi Sr. PRES1 DENT : L‘Honorable Chse l  ler, doctor Lapor- 
te, té la pariiula per fi la contesticib. 

El Sr. CONSELLER DE SANlTAT I SEGTJRETAT 
SOCIAL : Moltes grkics, senyor President. Itcalmcnt .jo la- 
mento corn vostk, senyora Ferran, que aquesta i n terpetlacib 
formulada fa ja mesos no hagi pogul ser substancinria fins avui. 
Vosti: cm planteja una skrie de qiiestions que jo intentar& re- 
spondre en la meva primera inkiwencii). 

Jo crcc que cl que vostb hn exposat dels anlecedents de Vic 
és substancialment correctc, voldria acahar de llegir tina part 
del preiinbul del Decret aparegut al DOGC del dia 27 d’oclu- 
bre, que diu : <{ L‘obertura i la posada en marxa dd noii hospi- 
kil de Vic ha cl’ajustar-se al principi de la racionalització de la 
dcspesa i no pot suposar un incrcmcnt cn els recimos globals 
de la xona, tenint cn comptc, cn tot moment, els csitcris fixats 
pel Dcpartumcnl de Sanitat i Seguretat Social en el procbs de 
rcordcnacib hospitaliiria, i, al hora, ha d’ampliar cl marc dc co- 
llabonició enlre la Generalitat de Catalunya i les entilals piibli- 
qiics i privades cn la millora de In prestaci6 de l’assistkncia sani- 
thria. )) 

JR l i  diria, senyora Ferran, que aquest parigraf del prdimbul 
del Decret 302/86 explicrz o conié subslancialmenl la doctrina 
de la nostra actuació en el terreny dels hospitals. Estern, corn la 
senyora Ferran sens duble sap, en un rnomenl en quk s’cstB 
plantejant la nccessitat d’una reordenació hospitr-llhrin a Calatu- 
nya i parlarem, senyora b‘erran -jo cslic segur quc vostc hi 
serh-, amb moltri més extensih d’aquesl temn en  una propera 
reunib de la Comissici de Políticu Social, on podem parlar molt 
de teniris i mks Ehicameni,  si cd. 

Perb, evidenltncnl, l’escassetat de recursos obliga a fer una 
reordenació de lot aquest sector i obliga a recquililirar en tot 
allo que sigui possible l’assistkncia snnitiria, tant des del punt 
de visla territorial can dcs del punt de vista tecnolbgic. En 
aixo, jo m’alrcviria a dir que hi ha un acord total. Punts que 
voste planteja concrets pel que faa la posada en marxa de l’hos- 
pital de Vic. La represenhcih que en pcldriem dir H política>>, 
evidentment es tindrh en la junta de 1’8rea. Jo vull recordar que 
el consell i el govern de I’adrninistsacib del consorci ve dirigit 
pel consell de govern que esth format per sis persones -si no 
m’equivoco-, quatre representants de la Gencralitiit i dos rc- 
presentants de la fmdacib de I’hospitril en qüestió. 

No hi ha clubte quc I’oberturn d’un nou centre i t  Vic posaria 
en ftincionamenl --si no se’n tingués cap allre- un nombre 
excessiu de Elits per a les necessitats no solament de Vic, sinb 
CIC tota la cotnarca, de iota la zona que ha de dependre d’aqucst 
centre haspitalari. I jo l i  diré més : aquest consorci, cmn s’asse- 
nyala en cl Decret, és obert que s’hi afegeixin encara altres cn- 
titats. i l i  ha R Vic un tercer hospital qiic també cn CE seu din pot 
ser integrat dintrc d’aquest consorci. 
ks, aitrament -i IIO voldria precisar, senyora Ferran - , un 

consorci dc gestib, no és LIII consorci on s’uneixin patrimonis, 
perquc, per comcn~ar, l’cdifici cie la Seguretat Snciai no ks 
nosire, es de la Tresoreria de LI Seguretat Social, nosa6tres no li 
podem aportar, en tcnim l ’ k  I la liindacii, tampoc no hi aporia 
cl scu edifici, hi aporto rnutcrid, hi aporta pcrsoiial i hi aporta 
iota una skrie cle coses. es  LIII consorci cic gcstib cluc i10 cs f a r i  
ciirrec dels dhticits cvcntuulmcnt írcurnuliits ilns ara pcr la furi- 
dacib. Aquests dkficits seran eixkigais per la h i d a c i 6  mateixa 
amb ajuda de I’Ajiinlriinenl de Vic, segons quc ha cstal convin- 
gut. 1 In repcteixo, és u n  consorci de gestib i liel fa 21 la situacib 
cicI personal hi haur i  personal de d ~ e s  classcs, és ii dir, per uixi 
part hi haurii el personal yuc s’hi intcgm, I’haspilal tinctrii tres- 
cents cincluanlri llits, i de moment cl cluc es preveu ícr durant 
el curs de I’any que ve és el trclsllal dels cent cinquanlri llits quc 
hi ha en el moment actual a I’liospiíal de la Santa Grcu. Aixh 
comportarA una despesa de 200 milions dc ~msetes pcr ii 

equipament adequat per poder posar en marxa aqucsts cent 
cinquanta-sis llits, i aleshores, evidentment, el personal de 
I’ICS yuc s’hi incorpori mantindri tolalment ets SCLIS drets es- 
tatutaris, i els altres treballadors ho faran amb conlractc labo- 
ral. 

AqLiesta dualital de personal es dóna cn diversos centrcs 
hospitalaris, entre altres en els de Barcelona, que depenen de 
I’Ajuntarncnt, és el matcix sistema que ha iitililml I’IMAS, 
que ja sap quin organisme és la senyora Fcrmn. Aixh, pcl qiic 
fa al persona I. 

Alcshorcs, nixo de l’hospiial <<;I la catalaila H ,  senyora 
Ferran, amb aixo l’imic cluc pretcnem, no ho he dit*jo pcrb, en  
fi, !’<inic que cs prctkn, suposo, en dir que seri un liospila1 quc 
funcionari I{ H la catalma H és que voleim que sigui LIII liospital 
quc funcioni lan bé corn és traclici0 en ziqucsts hospitals tan 
nombrosos a Catalunya, fruit de hndacions i cl’cnlitats ci’:i- 
quest t ipus que, alguns d’clls, fins i tot inunicipals, liero cls 
que no sbn inunicipals van estrctamenl Iligals en els sem 
hrgr-lns de govern als ajuntarncnts de caclascun dels pobles on 
actuen. 

í aqiiesl és un model, scnyorri Ferran, quejo no m’wergo- 
nyeixo de dir, al contrari, n’estic molt satisfel cl’explicar-ho, 
cluc inlentem generalitzar, i vostk matcixa ho ha dit. Dintrc 
aquesta riova norma de la reordenacih hospit:iIArin, cle I’aprofi- 
tarncnl dels recursos, cle I’oplimiImciG dc tots cls rcci-irsos pos- 
siblcs, estem fcnt el matcix tal corn voste ha dit B Sahaclell i in- 
tentem rcr-ho també a Terrassa i estic segur que itrriharem iz LIII 

acord corn més aviat millor. 
El Consorci clcl Parc Tauli 6s un gran kxit al ~ C L I  entendrc 

per to tes les parts que hi han i n tervi ngul, no solamcn t la ( h e -  
ralitat, sinh també I’Ajuntamcnt dc Sabadeli, la Fundació Casa 
de Benefickncia, la Universitat hutonoma de Ikircelona --no 
cal dir-, la Caixa de Pensions ... No sé si me n’oblido algun 
-la Mútua ~abadellcncii, em sembla que ja l’he dit. O sigui, 



sbn cinc o sis entitats que, com voste deia, s’han consorciat, en 
aquesl cas si que el consarci sera fins i tot patrimnnial a la 
ilarga, per aprofitar Lin edilici que és el clc I’Hospi~at universita- 
ri tic la Universitat Autbnoma de !+melona que, a ca~lsii cluc el 
Ministeri cl’Eclircaci0, cn un moment &terminat va clir que no 
constriiirl mks hospitals, cstava acabat dbbra  civil i cqiiiplt 
n o m k  en molt pet i ta part ~ 

D’aqucsta manera, corijugant els csrorcos de totes aquestes 
cntitats i no cal clir els CIC la Cicneralitat i C E S  de I’ICS, riyuest 
mignific cdifici podrii ser posat en funcionament en lloc d’una 
scrie clc pcliles cliniqucs c) d’hospitals menors que hi havia, 
sigui el Parc TiiuZí mateix, o sigui en el cmjunt rie Siihadcll. 

Igual cstcin rent a Tcrrmsa, com voslk  up i ha dit, hi ha un 
ec1 i fic¡ ~ L I C  6s l’haspi tal de I’anomenacla Mancomunitat 
‘I’errassa-Sab~idcll, sittial cn els lcrrenys de la Mancomunitat, i 
hi ha, en canvi, a Terrassa u11 hospital yuc  T~incionit forqii b6, 
1’1 fospital clc Sant Elidzer, el patronat clcl qual és presidit pcl 
senyor alcalde CIC ‘i’crrassa; hi estem cti tractcs. 1 l i  tia unti co- 
missio que csih estudiant cl t e m  per arribar a Iu formacih d’un 
consorci qiie seguiri Ics línics tnestrcs dels nl t res clos consorcis 
anteriorment esmentats. D’ayuesta miinera, cn un termini 
que espero que no sigui massa dilatat, podrem veusc COM 
larnbe 1’1 Iospital de Sant LIBlzer, que actiialmctit esli1 ubicat 
en  iin edilici magnific, magnífic (Ics del punt de vistn histbric i 
arquitecthnic, molt dolent quant a la seva capacilat CIC f‘uncio- 
nar cirrrectament com ii hospital modern, i ,  ii mks, arncnaqat 
ara pels tkrmits, podri ser desallotjat i transhmili  en un 
centrc amb altres carxtcrisliqucs. hixb, naturalmenl, s e r i  la 
í‘undaci6 i ,  en ddinitiva, I’Ajuntarnenl cle Terrassa qui ho 
clecidirk. 

I aquesia és la situacib, senyora Ferran. Jo espero quc aqcrest 
terna pw1t-A ser discutit amb mcs extensih i atnh més fonamcnts 
tccnics cl dia de ta scssi6 cle la Comissi0 CIC Política Social dedi- 
cada a la reordcnacib, pcrb no cal dir que si ara --tal com 
cspcrw-- la senyora t;’erran torna a intcrvcnir i vol que jo l i  acla- 
reixi algun dtrc dels punls qiie hagin querlat foscos, ho l’d 
arn b molt de gust. 

Mol tes grillcies, senyor !-’resitlent. 
[:I Sr. I’RllS113TiNT : I ,;i II+lustrc Diputada vol replicar? 

(P~IMSLI.)  Tt5 la píirauia. 
L a  Srx lil<KItAN : Griicics, senyor Prcsiclcni, lxeument 

ionihd. Senyor Conscllcr, jo cl que detixinava piwisnrnenl, cl 
l¿m d’aqucstn i nierpel-laci6 e111 quines s01-1 iulucstcs l inies 
nicstrcs dcls consorcis hospitillaris, i que ens preguriIcni que 
u n  tnocJcl és cl de Vic, que no s’ajusta exactitmcnt u la situnció 
de Sabadell; cluc és un altre cl de Terrassa, quc ~xissnt’li umb el 
de l’Ai,PIi<, ciri& és dels altres quc cslan ... es a dir, quines s6n 
; iq  ucsies I i 11 ics ines t res cte 1s consorcis li osp i la I a ri s I? 1: 1 s i\,; L i  n tn  - 
ments, en tiri cas com vostk ha dit del de Vic, IIO hi 6s. 1311 c l  ciis 

CIC SiibadeIl, sí qiie hi 6s. f [i scriin, 110 hi seran‘? Amb quin crite- 
ri?; vull dir, aquesta ks Li1i;i mica 121 prcmupacib de fons d’a- 
qzicsta interpel.liicib. 

M;ilgrnt tot ;,ixi>, t:impoc m’ha respost res, senyor Consellcr, 
CIC la sittració pitblica dc I’hospital, es a dir, de I’objectiii piihlic, 
d’cntitat piiblicn que tk I’hospital, ei nou hospital dc Vic. Estic 
scgura qrie la llarga i*civindic;iciO de molts anys dels treballa- 
clors dc Vic, de Manlleu i del Kipolles no  era pcr veurc convcc- 
t i th  la hrndacib cic I’IHospiid de la Santa Crcu de Vic en ut1 

IWLI local i iirnb LIIZ  canvi cf’ndrcc;íi. Líi rcivinriicacili és perque 

aquella comarca tingui un centre públic, un hospital no sola- 
ment dignc de I’edifici, sin6 en tot el seu funcionament i tota 
la SWR xarxa assistencial. 

Un altrc aspecte cle la seva resposta, senyor Conseller, ks 
que diu que en aquest rnornenl I’Ajuntament de Vic no hi ks, 
peco que potser mks enclavant hi pugui scr, tal com forma part, 
o qiic hi puguin ser altres entitals a quk ha fet rcfcrkncia. En 
aquest cas, pel que parla els estatuts, com que les ducs terceres 
parts qiie la componcn han de ser quatre persones, aqucstcs 
quatre pcrsones shn els representants C I C  la C;enenilitat; és difi- 
cil que cn una votacih es pugiiin acceptar noves entitats, si és 
que ho he cnlcs bé, perh he entks que cn el futur  hi podrien 
pcrtrinyer tiovcs entitats, no sé si es pensa e n  I’k!j-!juntament o en 
una  altra. En tol cas, per les votacions ho veig dificil. 

Un altre aspecte ks quc tots aqucsts models, sigui 61 de Vic, 
sigui el dc Icrrassa, sigui el Parc Tauli, ctcbtera, la preocupació 
6s cluc no siguin models, c) no siguin solucions iillades, cl’una 
inancra no connectades, o no Ibrniant piirt cl’un pla global, ter- 
ri torial, diguem-ne, d’una planificació saniliria territorial en 
iiquclltl comarca; és a dir, quc estigui integrr-lcla dins CIC la xarxa 
cl’assislkncia pri miria, en tot el circuit assistencial cspccialitzat 
i nivell hospitulari entre un i 1’;tltre. l)Ona la impressih, doncs, 
que aliem posant les p x e s  d’un j i~zzlt., perb que no hi ha el dis- 
seny prkviamcnt fet pec siiber quines peces hcrn cl’ajjustar. 

’rot aixb r21 preguntx, scnyor Conseller : quin és el rnbbil 
cl’acguestes solucions. Si ho fcssim tipus cnquesta, pec anar 
pasant crcuctes a les pregunks, diríem, quk 6s : el í‘ct de ga- 
rantir 1111 scrvei hospitalari de millor y~ialitat, públic, a tota la 
població, etcktera? o una altra resposta xcria solucionar proble- 
mes d’empreses privades que d’alguna manera la Generalitat 
cs torni hospital dels iiospitek, o cn alguns dels aspectes a que 
vostk tampoc no ha I’et al-lusih cn les connotacions ja persa- 
nals, i diguem-ne poc correctes, quc s’cstan donani pel tipus 
de dirccci6 i dc persones que formcn part d’aqucst hospital de 
Vic, si tot aixb no estri tiimhk :i afavorir beneficis d’algunes em- 
preses pr i va des, faci 1 i tim t - 1 os lu i n f riis t r uc tura, al i mcn tant- les 
econhmicamen t, scnse que quedin massia garantits tots aquests 
objectius de quk al principi parlhvcm. 

Pcr iiltim, senyor Conseller, dir cluc no és, no s’ha dc donar 
la mateixa solucib a aquella localiiat mi 110 hi ha un hospital 
pirhlic, que, aleshores, al que hi ha se l i  ha de reconeixcr liisto- 
riaiinent el papcr que ha ret, cl scrvci que ha donat, i ,  alesho- 
res, se li busqui prccisamenl donar r-qiicst suport en el futur, o 
en  aqiielles loc¿diiats, en aq~iells territoris o n  precisainent ja Ili 
Iia ccntrc piihlic, quc si n’hi ha L m  de p r i w t  haurli de buscar 

Dc tot aixh, tambk preguntar-li, senyor Consellcr : n’esti 
assabcntat el Consell de I’ICS‘? Aquest Consell, d’un tema tan 
t ranscetidenial corn iiqcresi, hn passat liel Consell dc I’ICS? 

algt1na altra solució. 

Grhcies, senyor Presidení. 
El SI-. PRESIDENT : L,’t-ionorable Consellcr vol tornar ii 

inicrvcnir’? 
El Sr. CONSE1,LRR 1)E SANITAT I SEGURETAT 

SOCIAL : Si m’ho permet. el senyor Prcsident, dcs de I’escÓ, i 
molt breument. 

Senyora Ferran, jo no sé si vostk ha tingut tenips 
--m’irnagino que no- dc llegir el  Pla dc Reordenació Hospita- 
Ihria cntrat en aquesl ParIament i publicat en el diari olicial del 
Par I a men t de Cat al LI n y a. 



3241 
. _ ~  

DIARI DE SESSIONS / P-Núm. 73 I 30 octubre I986 / SESSIÓPLENARIA Niim. 61.2 
~- “I 

Aquest Pla estar$, bé o malament, ja ho discutirem; m’agra- 
darB saber --no cal dir-ho- la sevaopinib, perb explica exacta- 
ment quin és I’objectiu general de la reordennció de la xarxa 
hospihlkria a Catalunya. No es tracta en cap cas, senyora 
Ferran, de fer cap favor a ningrli, i menys a entitats privades ni 
piibfiques; del tema púbiic-privat cn pwlarcm al final de la 
meva intesvenci6. Pero aqui del que es tracta 6s d’organitzar la 
xarxa hospitalliria d’utilització pública, senyora Fcrrm, i en 
aixb estem, no pas en una altra cosa. 

No hi ha dubte que la línia mestra, l’objccliu fonamental és 
aquest : adaptar a les possibilitats actuals, tot mantenint o eh- 
vímt el nivell assistencial de Irl sanitat catalana, dintre d’un 
marc de reorganització, cte reordenacih de tot el sistema hospi- 
talari i del conjunt del sistema sanitari, amb Ia potericiacih co- 
rresponent de 1’assishci.n primiirio, etcetera, etceiera. No em 
puc entretenir ara -vosf& ho cornprenciri íikilmcnt- en una 
expliclzci6 aprofiindida d’aqmest tema, per0 jo crec cluc abans ja 
ho he explicat i arn ho ratifico : les línies mestres estan i i l ~ ~ g i ~ i -  

des dintrc el Pla de Reordcnacib i lospitalhria. 
Jo em dec haver expressat molt malament, senyora Ferran, 

o vostk no m’ha e n t h  bé, perb en cap lloc es preveu que I’A- 
juntament de Vic s’incorpori ulteriormenl al consorci. 13s con- 
sorcis es fan sobre unes circumstincies propies de cada cas. En 
aquest cas, ja he dit que si algii s’hi integrava seria algun altre 
centre hospitalari, no, mai, I’hjuntament de Vic. 

I, finalment, senyora Ferran, per acabar amb aquest tema de 
si el pljblic o el privat, li vaig a llegir textualment, sense traduir 
unes declaracions d’una alta personalitat sobre el tcrnil dels 
hospitals, Miri, diu aquest senyor, que mereix tots els meus re- 
spectes : <<Lo que CTCO que seria mAs racional y 6ptimo es in- 
tcnlar aprovechar todos 10s recursos hospitalarios que existen, 
s e m  piiblfcos o privados; es decir, me preacu pa que estén desa- 
pareciendo en España dinicas privadas y que el INSALUD 
tenga que realizar itiversiones importantes porque no se ha 
podido llegar a un acucrdo con cllas. Julitin Garcia Vargas, 
Ministre de Sanitat, 

Gracies. 

Mociii subsegüent a la interpeklacih 
al Consell Executiu sobre in Pruteccii, 
dels Edificis i dcls Serveis dependents 

de la Generalitat 

El Sr. PRESIDENT : I-Ietii de passar x a  a les mocions, i la 
primera que tenim a la vista és la subsegüent a la interpetlacih 
al Consell Executiu sobre la Protecci6 dels Eclificis i dels Ser- 
veis depcndents de la Generalitat, presentada pel Grup parla- 
mentari d’Esquerra Republicana. Perque la subslanrii tinc el 
gust de donar la parada a 1’114ustre Diputat senyor Alay. 

El Sr. ALAY : Senyor President, senyores i senyors Dipu- 
lats; fa bastants mesos, bastant abans del mes dejuny, que vaig 
presentar una interpeElaci6 al Govern perqui: a TV3 i a Calahi- 
nya Ridio, en lloc de mossos d’esquadra per garantir-ne la 
vigilancia, hi havia agents de companyies privades de 
seguretat. 

Jo, la veritat, és que -he de ser sincer- cada vegada que 
pujo a aquesta tribuna per parlar de seguretat phblica, de policia 
a u t o n h i c a ,  m’agafen tots els mals, perquk fa sis anys que 
estem predicant el mateix, fa sis anys que sentim la mateixa 

cantarella i ,  aleshores, se’ns donen respostes que unes vegades 
--segurament dc bona fe- després no s’ajusten a la realitat dcl 
que es fa, Altres vegades, potser per desconeixment, es diuen 
coses que no s’haurien de dir, i en ci’aitrcs casos es de lamentar 
que es falsegin les coses cI’Lina manera corri. .. vr-lja, com s’ha fct 
en aquesta qiicstió. 

Concretament en la interpetlacib que es va substanciar el 
dia 26 de juny, vaig fer refcrcncia quc una preguntu qiie havia 
fet el tirup Popilar per escrit, l’€ Ionorablc Consellcr de Gover- 
niicib havia respost que només hi havia cotiipaiiyics privades 
dc seguretai a I’Instftut Ci-ttalb de la Sulut, i en els Ferrocarrils 
de Catalunya; hiques. I,  aleshores, jo haviii denunciat que era 
prioritnri el fel  q ~ i e  tambh hi Iiagu6s hagut policia uutonbmica B 
C M u n y a  Kiidio i a lii~iio-tclcvisiO rlc Catalunya. 

I ,  alcshorcs, es va suscitiir un  prohlema rlc prioritats, i el 
senyor Conseller va dir : <<El senyor hlay cm ncgn a la Con- 
selleria. de Governiicib el dret d’eesta blir comparacions ctztre C E S  
cliferenls serveis cluc ha cle donar la pol ¡cia uutonbimicii, per0 
curiosament se I’atribueix H ,  doncs, sí, scnyor, me ]’ah-i- 
hueixo, (<i  nixl ens diu que és niolt important la custhdia dels 
edificis de TV3 q ~ i e  qualsevol dlra actuacib que pugui fcr la po- 
licia aulonornica>>, cosa que 110 vaig dir, vaig cstablir iincs prio- 
ritats, no vaig dir que fos ln principal, i 6s tan important TV3 
per ii mi com ho és, per exemple, la protecció deis i7crrocai.riis 
de la Generalitat. 

Ferh, senyor Conseller, si segons I’Eslalu1 d’Aiztononiia c l  
Parlament té la funcib d’irnpulsar i dc controlar I’accid, de 
govern, suposo que implicitament cs dedueix que els scnyors 
Diputats d’aquest Parlament també tenini la t‘lrncih d’cstablir 
les nostres prioritats, i si no, no sé CIC qui: serviria quan discu- 
tim cls Pressupostos de la Generalitat i segons Ics majories quc 
hi ha s’estiibleixen unes prioritats, que algunes vegades van a 
favor de I’ensenyament, altres vegades van a favor dc governa- 
ció, altres vegades van a Ihvor de sanitat. I, per tant, si nixh és 
així -que ho és- molt mes podem establir també prioritats 
sobre qu& 6s més convenient, si prolcgir ics personcs que cu- 
mponen la Generalitat o decidir protegir TV3, quc és iina part 
fonamental de les institucions. 

Bk, corn que  no dubto jo de la horia voluntat del sciiyor Con- 
seller i ,  ii més a rnks, en les seves itltinies paraulcs ell reia una 
promesa fervent que aixb es resoldria, i que hi hauria solucici 
bastant immediata al que cll explicava, passo direchmcnt a la 
qüestici CIC la inocih que nosaltres presentem, i en el primer 
punt demanem que se suprimeixin immediatament Ics compa- 
nyies privades dc segurctal en la custbdia dels seus bkns -CIC 
la Generalitat - i serveis, i 110 encomani de miinera cxpressa al 
Cos de MQSSOS d’Esquaclra. 
Ens senibla que ja 6s hura que d’luna vegada clesalxireguin Ics 

companyies privades cie seguretat, pcri), almenys, si més no, 
les companyies privades de seguretat que na donin serveis, 
que no presiin serveis en organismes piiblics, ni de la Generali- 
tat ni de l’Estat, pero jo amb els dc I’Estnt no  m’lii ~ L I C  ficar 
perquk no 6s cornpethncia rt’aquest kirlarnent, pero si amb Ics 
de la Generalitat. 

ks ciar que 6s possible que pugui ser una mica optimista, 
perquk no fa massa dies vaig llegir en un mitji de comuniciició 
bastant important del nostre pais, que -aimenys cs posava cn 
boca del senyor Conseller- no sé amb quants anys la Cienerali- 
tat disposaria clc 12.000 mossos d’esquadra. 
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Governacib cn substanciar la interpeHaci6 que voste havia 
prcscntat, més I ~ S S O S  cl’esqundra dels que actualment, ai las!, 
csth dotacla la Gencralitat. 700 cn farien I‘alta -i qucdaríein 
curts- pcr poder procedir al compliment de la potestat estatu- 
t h i a  de vigilimcia i custbdia dels bcns i els edificis. 

No cns consola el k t  que l’htat, amb tot el seu poder, amb 
tots cls seus milers de funcioniiris de la policia, tampoc abasta 
la custbdia dels seus mateixos béns i edificis. No ens cowoh, 
iiqucsta comparacid, no ens sat ish,  lierb és per dir-li que, si 1’Es- 
tal, amb els seus poders, n o  pot abastar-ho, urnb 600 rnoss~is 
d’esyuaclrii i escaig, lnrnpoc poclern abastar a controlar i ii custo- 
diar els b h s  i els cdificis de la C;eneralilal, nomks cteclicatzt-Ios 
i i  aquestti funcib. Per h n l ,  u n a  manca total d’efectius qiie irn- 
pcdcix porttir 1-1 tecme, avui per avui -mi per ara- ayuesln 
fil nci0. 

Aixh corn porta uua coiiseclii&ncin o, millor d i t ,  ve donat pcr 
iina altra conscqiihcia : H 1 pcr que no en fil11 més? )) I h i ~ c s ,  
miri, pcr imnca cle dotacih prcssupostr‘ir’i¿~. 1 Inrnhé per un terna 
cl’iipsioritzacih polit ira. Vosti: ha dit molt bé qiie el Pai*larnenI 
ks sobirii per marciu- les prioritats politiques. Certamcnl, Ics 
pot marcar a travbs del I’rcss~ipo~t, pcrb no em deixari de reco- 
tikixer, senyor Allay, que cs la. Conscllcria cle Governació 
--com també vu expressns el  Conscllcr- qui murca les priori- 
tats cle si cls mossos d’csquadrLi han de fer íiixb o han de f’cr dlb 
altrc, amb iina prioritzncih, i sense oblidar cluc el sostre eslatu- 
tari Ixi de SCI’ acomplert pels I ~ O S S O S  d’csquadra cn la seva tola- 
lilat, perb ara pcr ara, si hi ha manca d-’efeclius ... Ilé, cl rlilcrnii 
6s cl scgiicnt, senyor Alay : volcin ~ i n a  policia -jo no diré pa- 
 LIIC ICS que puguin molestar I’honor i el respecte quc mereix Iti 

Policia Aulonbrnica, perb el dilema 6s qies t - ,  voletn una 
Guirdia SLiissa del Vatici, o-volem iina policia znoclcrna, heli 
preparada, inlegrada en la poblrlci6, que !i doni seguretat, m b  
i l i ]  hagatgc prtlfcssional quc no dóna, evidetitment, la simplc 
custbciia cl’eciiíicis. ks molt evicient cluc les tasques que csti 
fent la Policia Au tonhiica, poquctcs, migraclcs, actual ment 
insuficietils, i li puc parlar rics de la recerca de tnenors f ins ii la 
prcvencii, CIC dclictcs, tlns i i  les nctuaeions aclrninistnilives cn 
rmtcrju de policia CIC joc, paswit, en fi, per la col.labnraci0 
amb Ics policics locals. .. Ayucstes funcions, prbpies, més 
eslrictameni prbpies de la Policia, cloncn un bagatge professio- 
nal que no dóna la custodia d’cdificis, sense renunciar-hi i 
sense d i r  yiie aixo no és important. 

Pcr kiixi) jo preseiilavu, cl nostre Grup de Converghcitt i 
Uuib prcsentwn i1 tia pctita moclificaci6 en  el scii primer piiiil 
rlG.la Mocib, tot i doiianI-hi I’acord politic ple, cle procedir pro- 
gressivarnenl ii la suprcssib dc les conipanyies privadcs CIC se- 
gurctat. I ho fkicm aixi perque, una moci6, cal complir-la, i és 
niolt evident qtic, d’una forma irnmecliah, si no tcnim cls 
tiiossos per poder complir iiqucsles tasques de cusiodia, bé 
hem d’acuciie. i i  efccti 11s subsidiaris, i noinés rf’una forma pro- 
grcssiva cs pot poi*!ar ii complitncnt la Mocib. 

¡-!em prcsentut iim segona csmctw, que rei‘oil els plints 2 i 3 ;  
certament, vosti: plante.ja que, <<quan per iiiitncii d’cfectius, 110 

sigui possible atcndrc adequadament la tasca de custhdia per 
part de la Policia Autonhmica, es reclami de les autoritats esta- 
tals el corrcsponcnt conciirs de les rorces d’ordre piiblic, de Ics 
quals IIQ tenim el comanclament i que, si en c ~ i s  que tm puguin 
donar aqtrest ajut, protestem enkrgicament.. . >) En li, << protcs- 
tcrn energicament a la Junta de Seguretat)). Jo rcfonia, refonia 

--- ,. -. . . . ~ ~~ . . - .- . _. . . .. . - . . . . 
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ei nostre Grup parlamentari aquests dos punts de la Moció, in- 
dicant que, en cas quc no sigui possible atendre -com és el 
cas- adcquadament la custbdia, el problema es porti al si de la 
Junta cle Seguretat per tal que, potenciant la seva activitat, hi 
trobi la soIuciÓ adient. 

Jo no scria partidari, senyor Alay, de pronunciar-me; sí quc 
es tractaria de prefigurar quinu scria It-1 soluci6 en aquestn man- 
canqa. Vmtk nianifestava en la substanciacib de la iiiterpel.la- 
cib - i  amb moli bona ra6- els seus rcccls de si la inancanp 
d’uns efectius policíacs, de Policia Autonbrnica, haurien de 
portar a les tasques subsidibries per part de la Policia o de la 
Guirdia Civil. Jo no dic que aixo no pugui ser; ho preveu, 
entre altres, l’artick 46 de la Llei Orginica cle Cossos i Forces 
de Seguretat cle I’Eslat, perb potser serh la Junta dc Segureiat 
la que trobari el sistema adient, que vostk mateix apunta, en el 
quart punt de la Mocio, amb la qual estern totalment d’rzcorci; 
és 8 dir, el que cal és potcnciar la formació de nous mossos d’es- 
quadra amb la seva corresponent dotxib pressupoc1 i r h ,  
perquc puguin arribar al compliment del soslre estatulari. 

Adoni’s, senyor Alay, que possiblcment la votacib conjunta 
dels tres punts, la1 con1 estan redactats, podia portar a una 
petita antitesi : si demanem subsidihiament que les forces de 
1’Estat -Giiirdia Civil i Policia- substitueixin les tasques 
dels mossos d’esquadra, potser no cal que impulsem la creació 
(fe nous mossos d’esquadra, perque ja no ciildria. En tot cas, jo 
diria que scria la mateixa Junta de Seguretat la que, estatuthria- 
ment encarregada del lema, I r i  que així ho i‘cs. Per tant, plc 
acord amb el sentit global de la Moció; demanar-li que accepti 
l’csmcna de << progressivitat H, perquk és el que realment es 
pot fer, quant al punt primer; demanar-li la refosa dels núme- 
ros 2 i 3 en la forma que jo li  hc expressat, i donar-li el preacord 
al número 4. Aquest seria el sentit dc la nostra pctició per a la 
votació al Diputat in terpekian t. 

Moltes gracies, senyor President; mol tes gricies, senyores i 
senyors diputats. 

El Sr. VJCE-PRESIDENT PRTMER : Grhcies, Il4ustre 
senyor I l i  puiai. Per defcnsar les seves esmenes, en representa- 
Gil )  del Grup Socialista, té la paraula I’ll~lustrc Diputat senyor 
Francesc Casares. 

El Sr. CASARES : CrBcies, senyor President. Senyorcs i se- 
nyors diputats, quim virem cstuciiar els quatre punts dc 11-1 

Mocib, des dci Grup Socialista ens vam plantejjar, en primer 
lloc, quin era l’objectiu principal a que condiiiri. Evidcnlmcnt, 
el punt de partida 15s la intcrpellació. i la interpeHaci0 estava 
basada en la constatacih que I’existencia de serveis de vigilhncia 
de Ics dcpendh ies  de TV3 hwien cstat acl.judicades :i una em- 
presa privada de scguretat. 

Aixb prodiiia en el Dipulat interpcl-]ant un maleslar, evi- 
denimeni basat en la convicció que aquesta soiuciii no cru 
bona, no  era adcquada des dels principis yuc informaven la 
seva concepcid, de la Policia Autonbrnica i del servei de segure- 
tat pública que correspon al Govern de la Generalitat. 

Si aixB és així, aleshores, la Mocih, per a nosalIres, té una di- 
recci6 basica, que és com solucionar aquest problema, i aixo 
esta plantcjat cn cls punts primer, segon i tercer. I cl punt quart 
mereixeria una consideració suplemen tiria. 

A partir d’aquí, com quc nosaltres compartim el que ens 
sembla que Bs la filosofia basica que inspira Ics consideracions 
de I’interpdlant al seu dia i de la Moci6, nosaltres penscm que 

cal donar suport a dlo que 6s essencial d’aquesta Mocib, aju- 
dant, no obstant aixo, a perfilar-la i c? centrar-la de la manera 
que ara diré jo. 

EI primer punt de la Moci6 expressa d’una mancra rotunda 
la necessitat d’obeir aquest principi quc nosaltrcs -ja ho he ciil 
abans- compartim : el principi scgons el qual les funcions 
prbpics dc Ics forces dc scgurctat, dc la policia, les competknci- 
es relatives a la seguretat piiblica, són paradigmiitiqucs en el 
sentit que s6n fiincib piiblica, i que caldria evitar que el scctor 
privat comparegués a prestar aquests scrvcis. 

Aleshores, aquesta es una opinib que jo diria que esti co- 
mpartida, segurament, per la majoria dels grups d’aquesta 
Cambril, pcro la situació és la que es i ,  pcr tan[, el que no  ens 
sembla correctc del primer punt c-lc la Mocih és la rotundilal 
amb la qual estil expressat. Quan diu que sc suprimcixin (( im- 
medialanient )) Ics companyics privades CIC segurctat en la cus- 
todia dels béns i els scrvcis cic la Gcneralital, nosallrcs pensem 
que aqclcsla és una rórmula que cquival A una declaració dc vo- 
luntat, a un voluntarisme que, realment, si, com s’insinun a 
continuacih, es preveu que aixb no es pot complir, 110 con- 
duiria a res. 

És per aquest motiu qire nosaltres, respectant i7eestrticturn 
del primer punt, hi afegim només aixh : que se suprimeixi, 
evidentment; pcrij, (< previ cstudi de les circurnstincies de 
cada cas i de les disponibilitats dels efeclius de la Policia Auto- 
nomica)), i la resta, tot seria igual. Senyor Alay, si vosl2: accep- 
ta ci’introduir aquesta esmena, nosaltres, no 6s quc no hi tin- 
guem cap inconvenient, sin6 que ens mostrem idcntificats 
amb el scntit d’aquest punt. 

A continuació, hi ha un segon punt en I’csmcna que preveu 
que ks el que passaria si, tractant de dcscnvolupar aquesta vo- 
luntat, no obstant aixb, aixh no fos possible, i amb una Iogica 
total es demana que siguin aleshores els COSSOS i forces de segu- 
retat de 1’Estat els qui es facin cirrcc d’aquests serveis, i nos- 
altres estem absolutament d’acord amb la formulacib, Vint qiie 
nn I’hcm cstncnat; I’hem introdu’it en la nostrr-1 esmena de mo- 
dificació perque hem fet una redaccib global de tot. 

No passa el mateix amb els punts 3 i 4. Nosaltres creicm quc 
la manera de procedir, si hi haguessin dificultats per completar 
aquests serveis en la forma que abans ha quedat determinada, 
no és m a r  a la Junta cle Seguretat B denunciar i a protcstar, sin6 
que és anar a la J~ ink i  de Seguretat a buscar solucions, 

La Junta cle Seguretat ha  estsit o no ha estat satisfxti>ria cn el 
seu funcionament ..., segurament, cstaricm molt d’acord amb 
Ics crítiques del senyor Alay; perh, en tot cas, que quedi clar 
que és I’iinic organisrnc, I’imica institució que, per rai, de 1’T.s- 
tatut, ha de solucionar aquests problcmcs. 

Nosaltres refondríem els punts 3 i 4 en u n  sol punt, que em 
penso que introclucix, doncs, la racionalitat i la IAgica en 
aqiresia preocupacih, i diria, siinplcmcnt : <<que planiegi a h 
Junta CIC Seguretat, dc conformitat amb cl que disposa I’article 
13, punts 6 i 7 dc I’Estatut cl’Autonomia de Calalunya, cls pro- 
blemes de coordinació i cl’adcquació dels mitjans necessaris 
per a la satisfacció de les entitats dc segurelat pública, d’acorci 
amb les cornpeteneies estatutiries. )) 

En definitiva, ens sembla que amb uixb quedaria la Moció 
molt completa, i sobretot quedaria adequada a la satishccih de 
les necessitats i de les preocupacions quc van impulsar la pre- 
sentació de la Moció. 



la supressih immec2iiit;i dc Ics company ics cle segurciat, cerln- 
ment, pot prociuir u11 buit si pnrai.lclamenl no ho cobrini amh 
mossos d’esquadln, la qual cosa scrribta q w  d’iiwii ii clemh seri 
una mica difícil de fw. 

Ani b la resta cskm totalnien t d’acord, pcrcl~i: potser SÍ que 
els punts 2 i 3 paclricn icnir Lin tractament com el  cluc stiggcrcix 
Convergencia, és a dir, en comptes cle reclamar ciireetamcnl 
I’ajut de les rorces de seguretat i d’ordrc liiiblic cie I’TWtt, i que 
si no és aixi cs plantegi i es dcnuncii i es tbrmuli la protesta iz h 
duntii, potser podriri ser ohjeclc d’un altre redactat, pcrb, en CIC- 
linitivn, I’esperit 6s dir : <<escolli, on INI iirribcm nosattrcs, 
vostes tencn ~ i i i a  tasca subsidikria, i si aixb no I’Linciona, cloncs, 
lu~lcsar-ho a la d ~ t n i a  de Scg~ i rc l a t~ ,  anil-, la qual cosa estic 
ciicnt, cn resum, que cl’una Ixincla ens atreviríem :i suggerir OI 
Grup d’Esq~icrni Rcpuhlicma quc, cn I’ara del mkxim con- 
sens, pogucs assolir ucluesta esrnenii que, repetim, q t m t  al 
plint prinier crciein que ks  cnc)rmcmcn~ praginiiticii, encat’a 
quc cstcin d’acord atnh la !inili q ~ i e  d’una bonn vcgncla pcr totcs 
cs suprimeixi, pcrh creien1 que hcm de proc~iriir cslalviíir-nos 
aqucsla espkcie dc vcrciJlio /qqi.s I) cle Iwit i ,  en scgon lloc, un~in . -  
ciar, doncs, que g1ob;ilrrrcni nosdtres volxem ii fiivnr dc la 
Moc i b. 

Mot tes gl-iicies, senycms i scnyors diputats; rnoltcs grkics, 
senyor Prcsiclcnt, 

El Sr. VICH-PK13SIT3ENT PKI MER : Grkics, ll4uslrc 
scnyor Diputiil. Per indicar si accepla o no les esmenes, te la 
pnraula l’illustre Diputat senyor Alíiy. - 

i11 Sr. ALAY : Senyor Prcsidcnl, senyores i scnyocs dipu- 
tais, 110 seguiré el mateix ordre dc les inlervencions i ,  en 
primer lloc, voldria, ~OIICS, mostnir !;i tncva caincidkncia anil-, 
cI scnyor thteve, yusii tmnifesta et t‘ednctat dels punis 2 i 3, 
que potser poclicn Ixiver cslat redaciats cl’una altra manera mbs 
ufurtunada, i que, en tot cas, en aquest sentit, si qcre ntisaltrcs 
ciis ;~collircrn a I’csmcna CIC Convergencia, dc la maner:\ cluc 
dcsprks diré. 

Pcrh, voldria obserwu quclconi que ha dit el representant 
del Grup Socialista, el senyor Casarcs, rei‘crent al punt niimcro 
4, y L m  Ixi manifcsht quc cra ~ i n  dlrc terna o quc no tenia res a 
veure; en  Ei, no sk, m’ha donat LI inipressiri cluc no s’havia co- 
mpri% bk cl signilicat, Em sembh qiie és hastant dificil que es 
pugui compiit’ cap dcls ~ L I I I E S  anlcriors si verilablcment no lli 

ha 1111~ voluntat politico pcr part del Govcrii d’impulsar la crea- 
ci6 d’uns dcct ius més nombrosos de tiiossos cl’csquadra. l’cr 
tant, m’lxi sorprks;  tan^ 6s aixi quc IIO veig, c i i  I;, no piic veure- 
hi cap intcncionidiial, perqui: aquí, doncs, sbn textos i es c1iLi : 
{< m’ngrada c j  no m’agrada>>, i s’ha acuhnt; en Iot u s ,  no hi veig 
cl menor sentit al fet qiic esligui, ni ínn sols, CII contixIicei6 
a m b  cl cluc s’ha dit abaiis. 

Llavors, ananl pel conienpimeni, a I’articlc I ,  8 I’articte 
primer, nosalírcx havicm liosal qiic sc suprimeixi immediata- 
ment, pcrq 116 rquesta era I;t voluntat polílicn -i ctn penso quc 
lambb 6s ILI  voliintat polílica ja de la Cambra qiic així sigui-, 
perb, na~iiralmcii~, n o  podem posar I’aracla clavant dcls hous, 
ni podem demanar LIIKZ c c ~ a  que ct’entrada sabem que, pcr 
molt bona voluntat yuc hi hagi, no es pot complir; el quc no 
Iiociem, nat Lir:ilnierit, 6s acccptiir la proposta del Grup de Con- 
vergencia quan diu : << q ~ i e  proccclcixi a la progressiva supres- 
si0 H, pcryuc aix0 podria rcprescntar trewe un agent privat de 
segurciat cadu any o cacla dos anys. Aixb tm vol dir res, Amb cl 

.. ~ . - -  . .... . ..- - - .. -- . . - - - - - . 
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que si que estern d’acord és m b  la supressib del nostre text de 
la paraula <i immediata )>, amb la qual cosa, doncs, qucdii que 
sc suprimeixen les companyies privades de segurctat; dóiia ja 
LIII marge al Govcrn perquk pugui actuar i pugui knir els cfcc- 
tius necessaris. 

Referent al punt 2, nosaltres adoptaixin la rbrrnula que pro- 
posa Convergencia i Unib en la seva csmena, perqui: entenem 
que no ks el Govern de la Generalital el que s’ha d’adreqar ai 
Governlictor Civil per dir-li : {cara ens fa falta gtitirclia civil o 
arc? ens fa falta policia niicional H -qquc m’estimo més aixh que 
no pas els agents privats de seguretat-, sinb que és a trav@s dc 
la junta de scguretal que s’ha de resoldre el problema, i el que 
voldria és que aquestajunta de segiirctat fos prou viva, prou di- 
nimica, com per podes resoldre els problemes en c;ida 
moment i ,  aleshores, per aixb, nosaltres t m b 6  acloptarcrn el 
text de la proposta de Convergencia i IJnib, i renuncicm nl  
nostre text de I’apartat niuncm 2. 

EH haver fet aquestes dues acceptacions, cl quc no 11. .:I “ t  
6s el núiiiero 3 dc la nostra proposicib, que diu que : trsi no 
rcben 1’ajLiI i la colhiboració ho cienunciin a lii Junla de Segure- 
tat H, perqub jti h o  hauran plantejat a la Junta de Seguretat, i C E  
que sí que natizralmeni mantenim, pels motius que he cxpres- 
sat abans, es cl niimero 4, q~ic  s’impulsin els naus efectius de 
Policia Autonbmico, pcrquk entenem que aixb ks prioritari, i 
rcspccte als 7.000 i 12 anys o 12.000 i 7 anys no n’cstic tnassr? 
segur --en tot cas, si m’he equivocat, demano disculpes-, 
perb, tot i amb aixb, encara dubtaré dels 12 anys i dels 7.000. 

Mol tes grhcies, senyor President. 
El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Moltes grhcies, 

11-lustre senyor Dipuiat. Per tant, pcr a inforrnncib dels senyors 
diputats, la Mocib que sotmetrcm a votacih serii, el primer 
plint seri  el segiient, tal com estiiva publicat en el ht l le t i ,  se 
suprimeix la parada <<immediatnment n,  6s a dir : ({que cs su- 
primeixin Ics companyies privides de seguretat en la qüestió 
)>, dcia, <<dels seus béns i serveis i s’encomani de manera cx- 
prcssa al cos dc Mossos d’Esquadra.>r El primer punt restaria 
d’aq ucsta manera. 

Scgon punt i tercer del icx i  del i ? ~ I l d ,  quccicri suhstitiiits 
per l’csmena del Grup de Coiivergkncia i Uni6, que diu el se- 
gLieni : <<Que yiian per miinca d’cf’cctius na  sigui possible 
atcnctrc adequadament la lasca de custbdia pcr part dc la Policia 
Aulonbmicn es plantcgi el problema al si de la Junta de Scgurc- 
tat, per tal dc trobar-hi la solucib adient.)) 1, pcr tant, cl quart 
punt passaria a ser el tercer, queclaria reclactat tal corn ha estal 
reclac t al. 

Si no hi lia inconvenient es votarien con-juntament cls tres 
punts, si 110 s’indica cl contrari. Indiqui, per favor, quina vola- 
ció desitja. (PuLrsu.) Punt per puni. rl’acord. 

Votarcm, per tant, el prinier punt de la Mocib. 
Els diputats que estiguin a favor d’ayuest primer punt,  que 

Els úipulals que hi estiguin en contra? 
Diputats que s’abstinguin? 
Aqiicst primer punt de la Moció ha cstat rebutjat per 42 vots 

Votarem ara el scgon puni, que és el que correspon a la SLI- 

Vots a favor, que es posin drets. 
Diputats que hi estiguin en contra? 

es posin drets, si us plau. 

a b o r ,  64 en contra i cap abslencib. 

prcssió del segon i tercer. 

Ui puti l ts que s’a bsti ngu in :I 
Aquest segon punt ha estal aprova1 pcr unani mital dels 

El tercer punt, abans quart. 
Diputats que cstigiiin a í‘avor d’aquesl tercer punt, que es 

Diputats que hi cstiguin en contra? 
11 i pu t a 1 s q LIC s’a bst i ngu i n ? 
Aqucst tercer punt ha cstizt itprovat licr 80 vots :I hvor,  cap 

Passem, .. (LYL Si: Armrt ú~muna prrpír i - l t r :  Senyor Arnicl? 
El Sr, ARMET : Nr), si us plau, unn qiieslih d’ordrc, 

pcrquc, 6s clar, la lbgica d’aqucsta votacib eiis porla.. . 
El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : t!,s refereix al punt 

primcr? 
131 Sr. ARMET : ..., el qiic s’ha volat en scgon lloc est;! en  

contradiccii, amb l’csperit del prinicr punt que s’ha volat, i 15s 
clar el que s’ha v o h t  era no estar d’iicord amb I n  dcsapwicih, Eh- 
gicarnciil. Aleshores, si aclrneteni aquest segon punt clbriu sor- 
lida al sentit segicnt : {(que es porti ;) la Junta dc Scgurctat Iu 
incapacitat pcr tloriar sortida>), la qual cosa VOI dir quc ES portn 
cap a la Junta de Scgurctat  LI^ tcnia cluc, scgons I’esperit del 
primer punt, es resoldria tempornlment, el temps que faci 
falta, amb Ics empreses corresponenls, per enlcnclre’ns. Es a 
dir, jo crec que hi ha una centradiccib entre el scgon punt i ei 
primer punt, cvidcnt. Pes deixar constincia d’aquest tema. 

El Sr. VICE-PRESIDENT PRIM 1’R ; Aquesta Preuidkncia 
cstima i considera que, cn tot c w ,  liauri CIC cotisidcrrzr la passi- 
bilitat si hi ha una esmena de carkter tkcnic que pugui corrcgir 
aquest fct o no i ,  cn tot cas, la Junta de Portavciis tindrr‘l con- 
eixemen t d’aquest com sem bla lhgic que correspongui. 

Passem ja al punt segiient, R la Mocib segiient ... perd6 ... 
I~xcusi, excusi, ei senyor ilipiihi..# Els cliputals quc desitgin 
Ter explicació de vot? (Ptiwu.1 El senyor Jaume Camps. 
(Puuscr. Xrmor de vms.1  

Procediria, si hi hagués hagut u11 canvi de vot, amb les mani- 
festacions defcnsades, com qiic no hi ha sigut, per tant, aquesla 
Prcsidkncia estima que no. .. SI: C’nPyipx i itnvirzr úmwna 
j x r  p u h r . )  En rclacib amb uquesl punt? Te algiin aclariment :I 

fer que pugui donar I l L i r n ?  Yindiqui, per bor. Sí, per ii la con- 
grucncia, sí. 

EI Sr. CAMPS 1 ROVIRA : Mollcs grhcics, scnyor I’rcsi- 
dent. f is  respectc quc, a I’cntenclrc t ~ e ~  nostre G r u p  parlamen- 
tari, no té contradiccih el ret que el punt primcr no h l g i  pogut 
quedar mantingut; no ha pogut quedar inantingut cn cl sentit 
que la progressivitai que nosaltres demanivcm i qitc tcalinent 
estaven d’íicorcl els grups parlamentaris, cl fet CIC la scvii su- 
prcssi6 implicaria, d’acord amb la norma intcl-prelritiv:~ dc I’m- 
ticle 126 que calguh portar-ho a tcrrne en el tcrrnini de quatre 
mcsos. Aixb, evidcntment, és priiclicamenl impossible. Aixb 
ha estat la ra6 que nosallses entenguem qiic cl punt segon es 
perfectament viable.. . 

El Sr, VICE-PRF3IIIENT PRiMBR : Un moment, si us 
plau. EntCn aquesta I1resiclcticia quc vostc CSIA intcii tan[ fcr 
tina explicacib que no estri en la linia de les considcracions cie 
carktcr tccnic que aquí s’establien. 

El Sr. CAMPS i ROVRA : do volia dir, nomes per acabar, 
que una siniple corrccci6 tccnjca que digui : ({Que qiian per 
mmca d’el‘ectius clc Policia A u t o n h i c a .  >r Les puraules <{ Peli- 

present s. 

posin drets, si LIS plau. 

cn contra i 28 abstencions. 
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cia Autonhica>> arranjarien el problema. 
Moltes grkics. 
E1 Sr. ViCE-PRFSTDENT PRIMER : ks probable, corn ha 

indicat aquesta 13rcsidencia, i crec que la Junta de Portaveus 
tindrh concixcincnt dcl rcsultnt dc la Mocib aprovada i prendrii 
les considmcions que, en tot cas, proccdcixi. 

EI Sr. CAMPS I ROVIRA : Molies grkics, scnyor 
I’ resi dc n t. 

El Sr. VICE-I’IIES113ENT PRlMER : El scnyor Allay? 
I31 Sr. A I A Y  : Senyor President, cl que ticmanaré ds que cn 

aqriestri correccih thcnica yuc cs prescnli a la Junta de !’orla- 
VCLIS figuri cxplícitanicnt com a punt 1, alnienys la volunttil de 
la MociO que va cncaminada ii la supressib de les companyies 
privades de scguretat ... 

J,l Sr. VICE-PRES1 DENT PI13 M i 3  : iscolli, senyor Alay, 
escoltin, senyors diputats, ayucst terna es tractari cn la Junta 
dc t’ortwc~it;, si no hi ha acord pot tornar :i anar al Ple, pcrquk 
el PIC, que 6s sohiril, dctcrmina cl yuc cregui que ha de 
de t erm i mi i-. 

EI SI: ALAY : 1)’~icord. 

Mwici subsegiient a la interpeklacib 
al ConsclI Execrrtiw sobre la Política 

General de iruricib Piihlica 

EI Sr. VICE-PRESIDENT PRTMER : Moltes griicies. 
PRsscm, per tant, jii, al punt segiient, a la MociO scgiicnt, que 
és la que presenta 1’IIhistrc Diputat senyor Rafael Ribh en rela- 
cio amb li1 politica general de la rlrnci6 pÚblica. El senyor 
I<atiicI Rihb t6 la paraula. 

1ii Sr. R I B ~  : Grhcies, senyor Presicient. IA Mocib que prc- 
scntem, subsegüent ii la interpel.laei6, pretén inipiisai+ el Con- 
scll Exccutiu a aplicar apartats de les norrnntivcs sobre runci6 
píiblica, algunes de les quals Ik -ja mesos que haurien dc scr 
realitat. 

Nosaltres consideiwn - i  ho hem dit diverses vegadcs en 
iIclriesta iribiina- qtre el Consell l’xecutiu n o  té una polílica 
global CIC liincih pirtilica. I cieiern ja, ahir, quc no la té cn part 
per manciint;a de competkncies, pcrh tampoc la tk ~icr voluntat 
política. Es aix i  cluc, cn primer lloc, nosaltres prnposcm 
quctcom tan senzill i lari adient cn un sisterna transparent com 
ha dc scr 1111 sislema clemocrhtic, q w  cs publiquin en el Iliari 
O/k¡~il C/P Iu G w c w l i t c i t  Ics circulars cl’iristritccims i acorcls quc 
afecten la í‘tmcib piihlicw, Aixh que scmbh obvi ve donat pel 
fet cluc, de vegudcs, temes tan importants com podeti ser els 
acords dcl Consell I’‘,xcr;ut iu sobre les relncions amb els rcpre- 
scntants clcl ~iersonnl, o cls tcmcs que rcgulen eis iiicciiiius de 
produci ivilal; qiiesl ions, cloiics, limarnen tais per ii 121 tiinci6 
piiblic;I cle la Cieneralitat eslm sot meses, oljectivatncnl, ;E 
I ’o bsc ~iix 11 t i SI ne percjiili: 110 co ni pl ei xa i  e I pri nc i 1-1 i de pu hl i c i  ta t. 
Nosaltres, així i tot, coi11 cluc licm subscrit arni-, altrcs grups 
par1amcnt;iris unik Proposicih no  dc 1 ,Ici per resoldre de la 
imunesa ~nks precisa nquesi punt, retirem aquest primer aspectc 
de ta MociO. 

lln el segon punt nosdtrcs plantcgcm tola la tcmiitica de l’ac- 
cib sindical. Hi ha coses, senyors del Govern, senyor Bassols, 
que si fbssim encara uria mico sensibles ens frtricn pujar cls 
colors a la cara. Que haguem CIC dcmmar  que ens donin els 
tiiíniiiis d’inf~aslructu~’a pcr ii I’accih sindical cn el Govern de 

Catalunya és que hauria de ser sobrer, i hauria de ser sobrer no 
perqui: hi ha una legislacii, que no s’aplica, perquk hi ha moltes 
declaracions polítiques sobre drets democritics que no es co- 
mpleixen; i per nc) complir-se podríem parlar dels mínims 
sobre locals, dcls minims sohrc anuncis, sobre plafons. Imagi- 
ni’s, senyar Conseller, que discutim que hi hagi un plafó on les 
centrals sindicals puguin posar les seves normes, els seus 
i~ocds, clcktera, sobre aquesta accib; que hi hagi m i  política 
de facilitar als representants sindicals I’acció per a la qual han 
estat escollits. Bé, sense pujar-nos els colors a la cara --i 
suposo cluc, amb molia fredor per part del Consell Executiu-, 
cspercin guc, si aqircsta Mocib 6s aprovada, aviat aixh ja scrii 
prehistoria. 

Demaniivcm, en tercer lloc, que es fixés de manera provisio- 
nal el marc de negociacih i consulta i participació dels represen- 
tants del pcrsonal. AixA ja ha cstat fixat --des qire va ser pre- 
scntacla la Mocih--, iiviii, ja s’hu fixat, nialgrnt que hi tia 
temes, com el conveili- tmrc del personal laboral que estan pa- 
rulitzats i que sembla que no es vulguin convocar reunions, ¡ 
que tambc clemanarícm que, en aquesl mateix seiitil, de re- 
collir l’impuls per part de l’oposiciri cs poscssin cn moviment. 
Pcr tant, aquest tcrcer punt, pel qiie diu cii concret estil 60- 

inplet, per tant, és obvi que no calciri votar-lo. I’erS, queden 
cncarlz el qire avui sc’n ciiucti {< scrrcllw o aspcctes importants 
coiincxos quc caldria complir. 

EI quart punt, senyor Rassols, és clar, que jo l i  demani quc 
prengui les incsurcs perquc cs constitueixi el Consell Catali cle 
Funció Piiblica, és C Q ~  dir : <<Miri, senyor llassols, van fer 
iiria Llei, lots ens varn congratular molt, vam dir que era tan 
important, que hi hauria un instrument tan fonamental com el 
Consell Catalh de la Fiinci6 P<iblicaj>, i mesos i inesos dcsprés 
de I’aprovaciO dc la Llci i depassats els tcrminis csteni igual. 

Pel que fri al cinqui: punt, nosaltres demanem que se’ns doni 
la informacih sobre lu política normativa de la funcib piihlica 
en calendari. Ho vam demanar com a diputais, i ho vaig dema- 
nar jo Iicr cscrit, i vostb eiis en va donur un, i vostk va reco- 
nkixcr --amb molta sinccritat - que part cl’aquct I calenclari 
estavu per complir. Ja no l i  rlernancm, com cz Grup parlarnentu- 
ri, o corn a diputais sotasignats d’una pregunta per cscrit, sin6 
que sigui el Ple que plantegi i emplaci el Consell Executiu, cn 
el si de la Comissió rl’Organitzacih, ii donar-nos aclucsta 
in Cormacib. 

I, per iillim, els clemanern que ens donin ... Bé, perquc pel 
qtrc fil al calenclari, ii mks, va! la pena cluc sccordctm que hi ha 
coses tan imporhnls pcr complir com pot ser la valoració dcls 
llocs de 1rebaI1 --que se’ns diu que possiblement cs compliri 
en ~in i i  cl:ita i q ~ i c  tcmem que m i r i  molt m@s cndarrera cicl quc 
sc’ns hwia  dit-, o aspectes tan imporhnts com el desg~vell 
que hi ha a les aposicions celebrades pel que fa a cossos gcnc- 
rals i cossos especials que obliga que el mateix Consell Exccu- 
liu no sigui cnpay: ni C I C  pri blicar lli llisla d’dmcsos. Iksgavells, 
doncs, a efectes prActics, clc coses molt precises. 

X, per iiltim, els demanem, en la MociO, punt sise, qiie ens 
clonin u n  resum del cens del personal. Jo ja ho he dit una 
vegada en aquesta tribuna, pcro ho vull recordar : imaginin-se 
vostks, senyors dcl Consell Exccutiu, que una emprcsa no 
s a b h  quin cens laboral té. ks el que passa a la Generalitat, i si 
el sap que ens ho digui. Ens poden contestar que : {(miri, 
estem en  procés de posar-ho a l’ardinador ... >>; bé, els ordina- 



dors s6n molt rlipids, són vosths que sbn molt lents; o aqui hi 
ha un problema d’infrastcucturi-1 o hi hii un problema de mala 
gcstib o hi ha un problema polític. Jo vull creure, mes aviat, 
que sbn els dos primers i no el terccr. 

Grlicics, senyor President. 
El Si: VICE-PRESIDENT PRIMER : Gsicks, IHustre 

senyor Diputat. Per defensar les seves esmenes te  la paraula el 
scnyor Víctor Torm representant del Grup d’Esqtierra 
Kepu blicana. 

El Sr, TORRES : Senyor Presidcnt, per declarar que nos- 
altres estem pricticament d’il~ord amb el conjunt dcls punts de 
li1 MaciQ del Partit Socialista Unifical, 110 salament en el seu 
conjunt, sini>, fins i tot en la seva normativa parlicularitzada; 
perb creicm que aquest text és susceplible de millora, i nos- 
altres cn anunciar que votmrn fiworablciiicnt la Moci6 del 
h r t i t  Socialista Unificat també voidriem admetre la possibilitat 
que, si en el curs del debat, s’hi introdueix o s’acccpta alguna 
correcció que pugui millorar el text tamlk la votaríem f i b o t a -  

blemcnt. 1, per acabar, i per ser lbgics ami-> nosaltrcs mateixos, 
nnunciem la retirada de les nostres dues csmenes. 

Mol tcs gricies. 
El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Ciricies, IIb1iistre 

senyor Diputat. Per defensar les esmenes del Grup de Conver- 
gencia i Unió té la paraula 1’11.lustrc Diputat senyor l¿amon Pla. 

E1 Sr. PLA : Senyor President, senyores i senyors diputais, 
hem escoltat, en el Grup presentant d’aqucslii Moció, en la 
seva exposició, i voldria iniciar el meu parlament client yuc 
nosaltres hem siihscrit, conjuntament amb tots els grups de la 
Cambril, una Proposicih no de Llei que provoca la rctirarlr-1 del 
primes punt de la Moció dcl Grup del PSU que nosaltres cclc- 
brem la presentació d’aquestrz I’roposicih no CIC Llei pcrqu& 
rccull, essencialment, la inquietud del Grup prcscntant, perh 
alliinya de la publicació del DOGC les circulars d’instruccions 
d’ordre interior del Departament, i creiem que la via cluc s’cn- 
cela en aquesta Proposició no de Llei i qiieja es veurii en cl scu 
moment en aqucsta Cambra, cenyeix més, amb tota corrcccib, 
la mcchnica i el circuit cl’aquesta informació a la qual se li vol 
clonar u n  supcrior abast informatiu que el que té fins al 
moment. 

Tret cl’aqucsta exposició, cenyint-me :i les esniencs prescn- 
lades liel Grup purlamentnri de Convergcnch i Unib, voldria 
entrar a considerar la nostra esmena al liunt segon, que desitja- 
riit quc fos acccptacla pcl Grup  prcsentant, doncs si bé esctirp 
el tcxt dc la. Mocib, ks molt concís en dir que nosaltres, cluc ac- 
ceptem plenament que es concccleixi als sindicats que es consi- 
derin més represenlatius -i h o  reiter:iré-, els sindicats que es 
considerin mbs t-eprcsentatius facilitats en crcdits d’horcs sin- 
dicals, locals, anuncis sindicals --com aquí especificavu el por- 
tavcu dcl Grup del PSU- ¡ facililats de rnalerial. Nosaltres 
creiem que aquesta obligacib, que vknen conlruent totcs les ad- 
ministracions prltbliques de I’Estat, en aquest momcnt historic 
en que s’esti procedint, doncs, a vertebrar, en I’irnbit de la 
fLinci6 pública el que fins ara ha cstat un desgavell quant a la re- 
presentació sindical. Jo voldria manifestar, p e 6  -i no vull 
caure en un torn en contra, una exposicib yuc seria cavalcar o 
sortir-me del reglament-, que nosaltres voldríem 
circumscriure-ha a aquest text i a aqucsta posició, tot manifes- 
tant que estem fent referimcia a tota la xarxa de funcionaris dc 
la xarxa aclministrativa de ia Generditai, donat que les afirma- 

cions globals cluc cn aquest tema no s’iin acttiat no shn clcl tot 
certes, donat que importants colkctius de funcionaris de la 
Gcneralitat, com 6s el pcrsonal docent, tenen els seus repre- 
sentants alliberliis i tenen, per tant, aquests crkciils d’hores ja 
paciats anib I’administracib, així mateix ho lé ei personal sani- 
t x i ,  ~ i t i  altre dels col-lectius quc, durant iot el procks que vam 
tenir en I’clahoració de la J h i  de la Funcib Piihlica, sempre 
vani tenir també 13 cura dc considerar-los a part, dos col4ectius 
nio1 t irnporlanls amb problemitiqucs molt diferenciades i que 
tenen una marxa ja tradicioiid, cl’unii marxa no estabterta PA- 

nnvo, mi, sinb quc tenen tinn marxa ja secular scparade de la 
xarxr-1 administrativa prhpia dc 1’AdministraciÓ piiblicri CIC Cata- 
lunya, en aquesl GIS dc I’administracib quc anem cnnllgurrint, 
que anem vertehrant. 

Per tani, jo demanari;i que s’acccptés aqircsta esrncnii. 
Creiem cluc sc ccnycix moll millor al text del punt  scgoii, que 
el sintetitza, quc ens permelri votar-!o sensc cali rcscrva, i iws- 
altres amb aquesta matisació que els acabo de ícr, de conccdil- 
als sindicats més representalius, voldria entrar i recordar quc 
6s ~ i n  lema aquest que ja va ser tocat q u i  quan I’elaboraciO de 
111 l,lci dc In PLinci6 IYiblica de Cntalunya. S:ibran les scnyores i 
senyors diputats que un dels esculls prccisament era la con- 
tjguracib i tratisaccionat’ emenes que havien sort¡[ de la po- 
ncncia conjunta per arribar a  LI^ conscns en el tema del Consell 
Catalh de la Funcib Pública, i que licm hagut -cls ho reitero 
en aquest momcnt histbric y ~ i c  ens toca viure en el tcma de la 
f‘irncib pública- cl’anar a consagrar crileris subjectius pcr aclju- 
dicar, és a dir, <<es considerin més representatius>> no és la re- 
prescntativitat qve donen uns cleccions sindicals, per<), cn el 
seu defecte, creiem que aqucst cs el critcri que ja vil regnar, per 
unanirnitnt, cn la Poncncia con-junta, que ens vli fer transaccio- 
nar itquctlcs esmenes, i que avui podem tipificar correctatiient 
en el document quc se’ns sotmet a aprovacicj, en el cas de ser 
acceptada la nostra esmena. 

({Els sindicats m6s representatius>>, virem dir en aquell 
moment i ho reitero ara duvanl de tota la Cambra, que s’ha 
d’cxtreure aquest criteri dcls sindicats que, en I’imhil dc les 
administracions pirbliqucs catalanes ja, all2‘i on hi ha hagut elec- 
ció, han marcat Ics seves quotes de representativitat -1’imhit 
de les Corporacions locals cn pot scr i i n  clar exemple-, i 
tarnhk voldria fer ~ i n a  referencia per fer un paral.lclisrvc amb cl 
personal Iribaral subjecte a dret privat, amb un tractament diie- 
renciat del lema que aquí és objccte CIC debat, en aqiiesl 
moment, perb que també marca, en cl si de I’Aclministracib de 
Catalunya, qiiins són els sindicats que tenen un luncionamenl 
més h w a t  dins del que és la xiirxil dc la Generalitat en matbria 
dc fi1 n c i on n r i s. 

Per tant, si s’acceptés aquestii esmena, nasal tres creiem qLic 
podríem fcr una aportacih i que  eiis permetria vo(ar, des del 
Grup de Convergencia i UniO, el punt segon¿ic 1:i Mocib, intcr- 
pretant i intentant tipiticar I’espcrit que I’ha inspirat, 

Anunciant que votarem favorablement cls punts 4 i 5 ,  passa- 
ré a dci’cnsar davant la Cambra la nostra esmcnii al punt sise. 
Aqui, jo diria que hi ha una pctita disfunció quant a Ia redaccib. 
Tal corn ha assenyalat el Diputat del PSU presentant de la 
Moció, aquí es paria de lliurar al Parlamcnt un resum del cens; 
j o  corregiria i diria quc es tracta de lliurar el cens cornplct, d’a- 
cord amb el que rcsa a continuació. Nosaltres estern totalmcnt 
d’acord amb aquest tema, hi ha d’haver, en aquestes qiiestions, 
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~ 1 1 x 1  tsansparencia. total I absoluta, la ternhica de funcih pública 
sempre Iia estat objcclc, en el si d’aquestit Cambra, rt’un tracta- 
ment ccrcani el coiisens, de volcr tots els grups participar en 
1111 p n c k  inslitucional per vertebrar I’AdminEstració de Calaiu- 
nya, cluc tots, des d’~lna bptica nacional, creiem cluc 6s impres- 
cindiblc per al Iltncionamenl institvcional del pais, i, per tant, 
nosal trcs, acccptmt cl coniingul del punt sisc, creiem que s’lic? 
d’a na I’ c n aci Lies ta c t i rccci O, x c c  p h  n t- IICJ p I eiiarnen t , cio ncs, 

Volem niutisar, cn la nostrii csmena, la problerniticn de 
li piis tecnic cluc planteja. Vosiks, senyores i scnyors diputats, 
sabi+r-iii cluc la inI”orniBtica en 1’Administrxió pfihlica dc I’ristlit, 
les cornuniids autimotncs o I’Adtninistracici local, 6s un terna 
cluc, ha en t u l  I‘a pocs anys. LH corriplexititi de ies transl‘crencies 
cn inatcrio dc personat ía ~ L I C  la inlroduccicj de d;ides CIE admi- 
iiist i+;icioiis coinplcxcs c i m  la  nostra. .. ~ he pxrlat abans de co- 
IkciI LIS cluc s h  pi+ccismenl els qtic més dificiil tats t iudran en 
la scva pl i is i iwih, en la sevil iiitroduccih en la iní‘ormitiai per 
poclcr icnir ;quesis ~)t‘ocessos dc clades a m b  agilitat i nmb LIII 
control cltie, íins m, es porlíiva inanuid; passem II portar un 
conirol iiili)riiiul i tzai, incorporem Ics t ccnologies :ivanqacies R 

l’aplic:tciO en Iu nostra Rdministr;icib, aixh exigcix un període 
de irritisici0, i ,  si 136 avui I’Adf1ijiiistr.aci6 dc la C~cner:ilitat cstB 
cn condicions de complir et rcd;ic~at que té el p u n ~  sise tic la 
Moci6 prcsentiidu pcl G r u p  dcl I’SU en part, 110 cl podria co- 
iiiplir cii la scva tntaliial, i cn i’rinim de no 1irnitr-u. aquest co- 
inplimcnl, sini, dc rionar-li un camí o bert, nosdlres hcm pre- 
sental Iu nostra MociO, que crcicrii que dóna una flcxi bili tat en 
cl compliment, la part que cs pot aportar que s’xporti. .íii tic dit 
q~it: aquest Ixtiii sisk I’iissimiim qunnl ii esperit i lletra, pcro 
volein inttocluir riqticstu modilicaci6 ii fi i efccte que el Conscll 
I ~ X C C L I  t i i i  l)igui segiiir. la scvii tasca de pcrfcccionarnen t en 121 

nwcanitzncih total de tes dades que en  m;iih*ia de pcrsonal s’ha 
proposiil dc íkr, i (pic la piyyi anar trametcnl, tant als parla- 
mentaris coni als sindicals afcclats i cluc segitcixcn tol aqucst 
proch a m b  la m h x i  11x1 ccleritiit ptrssj ble. 

ISn I ’wpcrmq~, doncs, qiic siguin acccptades aquestes esmc- 
tics, scnyor Piwiden E, mol les griicics per la seva i ndu lgkncia, 

171 Sr. VICJI7-PK tiSID13NT I’RIMElZ : Moltes grkcies, 
Ildusirc senyol- Dip~ilat.  I iavcnt renunciat et Grup Popular ii 
posicionar-se, aquesta I’rcsidenciri invita cl  rcprcsentant clcl 
Ch-up Socialisla, cl scnyor Garcia, 11 fer-110. T@ ln parauln 
I’ I H usi  re 1 )i putat scriyor Gut-cia. 

NI-.  G A I N ~ A  I SAI~Z : Sciiyor i+xicicnl, (les cte I ~ G S C Ó ,  i 
cspcro qiic nioli lmximcni. li1 nostre C i r ~ i p  parlamentari, el 
Grup Socialisia, no hu pi’csenlnt cap esmena a la Mociri clef‘en- 
síidii, preseii t ru l i i  i dcli:iisadn pcl pnrtaveti del Grup del PSUC, 
i no ho tia í‘ci hiisiemcrit perq~ik cstern cl’acord amh cl contin- 
gut cle Ics ~mposies CIC rcsolucili, cle Ics tiiocioiis, que hrm pre- 
scn tat sobre ~lucnii1 qiksiih. 

.IU voldrin, hreumcni, cxplicur les r a m s  per tes quals nos- 
dtrcs doiicm siiport a aclirestes Inocjoiis, cxplicant dos aspectes 
í i ~ n m i e n t a I s  : LIII primer aspccte, de carktcr’ politic, que crec 
cluc ds la noslnt obligacib cxplicnr-Io. En primer lloc, caldria re- 
cordar q ~ r c  la ILlci l7/1085, ia I h i  rtc Mesurcs de la Fumi6 PÚ- 
hlica dc la Gcncralila~ dc Catnlunyu, va ser iina llei consen- 
sLi;tdii, i ~111 clcls aspectes fonmcnlals dcl consens, en aquesta 
Chtnbrii, vil ser, precisamcnl, la regulncib clcls drets i Ics lliber- 
tals sindicals tlels fiiiicioii;iris, així com els Brgatis dc participa- 
ci0 cti la políticn de f~incih pi11~lic;i. Doncs bk, ens trobem w u i ,  

després de més d’un any d’aprovació de la Liei, que aquesta 
matkria encara, malgrat regulacions parcials, i niportants regu- 
lacions parcials, no obstant aixb, no esti absolutament desen- 
volupada, no tenim un marc legal clar i definit en maikria de 
hinció piiblica. es evident que hi ha condicioniiments cl’ordre 
general, Salta un marc legal en I’Ambit de I’Estat que possibiliti 
afxb, perb no obstant aixb, pensem que tal COM preveu la Ilis- 
posició nddicional de la Llei 171 1985, caldria haver trobat els 
mecanismes de negociació, pnrticipacib i consulta dels repre- 
sentants del personal en materia de funció piihlica, i aixb que 
s’ha fet de forma pnrcial no s’ha desenvolupat en la seva 
tot alita t I 

Un altre aspecte importani cl’acluesla Mocih 6s el pur11 
cinque, cluc sembla 1111 aspccte purament de trhmit. Nosaltres 
li votem cionar una gran iniportimcia, pcrquk penscrn que és 
nio11 cncertai. Es tracta que ei Consell Executiu prcsenti ;I 1;i 

Coiiiissici primera d’aqucst Parlament LIM calendari per ;iI des- 
envoíupmcnt d’aquesia Lici# Aquesta Llei 110 pot quedar nd 
kulendus ~ r u t ~ a s  en aquesla Camhra, per& és uila llci molt 
important; cal coneixcr el calenclari de desenvolupament lcgis- 
latiu d’aquestri llei, 

Jo voldria citar, a tall cl’exernple, alguns dels rcglaments 
molt importants que queden pendents per al seu desenvalupa- 
nient, per R la seva rcgulacib. ()LI& passa, senyor Conseller, 
amb la Llei d’incornpatibilitnts, malgrat que el Consell Excm- 
t iu I’hn aprovat? Qui: passa, senyor Conseller, amb tenies tan 
importanis com el que preveu l’articie 84 de la Llei :) Quk passa 
ainb les Ilickncies pcr a I’exercici de funcions sindicals, cic for- 
maci6 sindical o de rcpresentacib del persntial, que diu la Llei 
que s’ha de determinar per reglament? Qub estA passnnt, 
senyor Conseller, amb I’arlicle 77 de la Llei, apartat e), que diu 
que <<participar en la millora dc I’Administracih cle la Generali- 
tat mitjanCant un  sistema d’iniciatives i suggeriments que 
s’haurh de reglamentar RM b carhcter general H ?  Que passa arn h 
aquest reglament i amb tants altres? 

Voldria citar-li, scnyor Conseller, per exemple, el tema de la 
valoració de llocs de k b a l l ,  tema fonamental. Ahir vam apro- 
var uira llei que diu cluc I’accés a la condicib de funcionari cie la 
ticncralitat es farh a través d’un Iloc de treball i no dels cossos. 
Quk passa ainb aqucsta vdoracib que s’havia ri’haver fct cl 31 
de desembre de 1936? Aquests terncs, per tant, són els que 
nosaltres pcnsem que en aquest cdendari, si s’aprova aquesta 
proposta cle Mocib, s’hauria de tenir per tal de contemplar el 
desenvolupament d’aquesta llci tan important en el scu con- 
.jiint, i veure vn t~inl i i ts  que cns perrneí i acahar amb aquesta si- 
tuació de transitorietat o d’intcrinilai. 

Per aixb, nosaltres estern molt cl’aeord amb el qiic ha propo- 
sal aquesta Moció. Efectivament, hem Imscntat, nosdlres 
també, hem estat signataris d’una proposicib no dc llci per tal 
de regular el punt primer d’aquesta Moció en forma conveni- 
ent, i ,  efectivament, donarem suport z d  conjunt de la Moció 
amb les esmenes acceptades o que es puguin acceptar pel repre- 
sentant del PSUC. 

Moltes gricies, senyor President. 
El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Ciricies, ihstrc 

senyor Diputat. Per dir si accepta u no les esmenes defensades 
tk la paraula l’il4ustre Diputat senyor Rufml RibÓ. 

El Sr. RIB6 : GrAcics, senyor Presiclcn t. Nosaltres acceptarí- 
CM les dues esmenes, amb dues precisions : una 6s quc cl 
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senyor Pla ens ha citat dos colkctius nombrosos, cnscnya- 
nient i sanitat, curiosament ~ Q S  col-lcctius traspassats m b  un 
gruix important de funcionaris de la Generaliti-it, amb una tra- 
dicib, com voste mateix ha dit, ja de tenies sindicals. Et qLic cal 
6s que Convergencia i Unit5 es comenci a acostumar a la cultura 
sindical, eh?, aixo és una cosa que seria bona, vaja. Ara sembla 
que ja hem pcrdut la por a la paraula {(sindicat )$, doncs ara ja 
comencem a acostumar-nos- hi. 

I la segona precisib que faríem a efectes de redticció a la 
esmena, que també va en aquesta nova cultura de Convergkn- 
cia i tJni6, seriem partidaris, en comptes de dir {{concedir als 
sindicats )) - perque no crec que sigui cn I’espcrit cle la majoria 
que d6na suport al Govern dc donar concessions de drets ele- 
mentals de la persona-, dirien1 ((atribuir )) als sindicats. 

Grkies, senyor President. 
El Sr. PIiESlDENT : GrBcies. Suposo que I’csrncnant hi 

esth cl’acord, Pcr tant, havcnl estat reliral el primer punt, cl 
primer punt scria el corresponen[ a... Desiigen que eE Ilegeixi 
tal com queda o estil prou ciar? Si estigués prou clar votarícin 
tots els punts en una sola votació. 

Per tant, diputats que estiguin a favor dels punts referits cn 
aquesta Mocih, que es posin drets, si us plau. 

Diputats que hi estiguin en contra? 
Diputats que s’a bs t i ngu i n ? 
Aquesta Moció ha espat aprovada per unanimitat dels 

presents. 

,MociO suhsegiient a la interpei*lacih 
al Consell Executiu sobre la Política cn Matkria 

de Funcih P M k a  

Passem al punt scgiient de I’ordre del dia, que Cs la Mocib 
presentada pel senyor Folchi. Tk la paraula el senyor SimÓn 
Pujol. 

El Sr. PUJOL I FOLCRA (de l i x ú  ~sstant) ; Senyor Presi- 
cient, ates que la finalitat d’aquesta Moció era aconseguir quc 
d Consell Executiu prengués una serie de mesures en  relació 
amb la regulació de les convocatbries pcr a accés a les categories 
d’adrninisiratius tkcnics de serveis especials i colhboradoss 
tkcnics, les quals mesures han eslat ja adoptades, nosaltres, en 
nom també del Diputat interpelht,  retirem la MociO, 

El Sr. PRESIDENT : Moltes grkics, 11-lustre senyor 
Diputat. 

Preguntes 

Passem ja, per tant, al darrer punt de l’ordre dcl dia, que s6n 
les preguntes ii formular en aquest Ple. La primera 6s la yuc 
i’ormula el senyor Cipriano Garcia, a qui tinc el gust dc donar la 
parau la. @lx~~.)  Perd6, m’indiquen que esth retirada. 

Per tant, la segiient és la del senyor Joscp Curto, a qui tinc el 
gust de donar la paraula. 

El Sr. CURT0 : GrBcies, senyor President. Senyores i seny- 
ors Diputats, entre la quantitat de documents que he pogut 

reunir sobte la segregaci6 del poble de I’AmpoIla, del municipi 
del Pcrellb, tinc al meu poder una carta o un escrit íirrnat pcl 
Molt Honorable President de la Generalitat, dirigida a un dels 
membres dc la Junta de Segregació de I’Ampolla, en que diu, 
entre altres coses, que la Generalitat no vol, en cap ciis, tancar 
els ulls davant del problema. 

Puc dcmostrar, senyores i senyors diputats, y ~ i c  esta afirma- 
ciú és una veritat a mitgcs, i ,  pcr consegüent, l’cxpressib és m i -  
bigua i confiisa, perque durant dos anys la Generrilitat de Cata- 
lunya si que ha tanart 10s ulls davant del problema i davant 
d’est expedient de segregacib : no s’ha pronunciat tiris al 25 de 
setembre de 1986. 

Lo 10 de juliol de I’any en curs entra esta preguntu oral al  
Parlameni, i ,  a partir d’aqui, la tranquil4itat de quc gaudeix 10 
seti Departament, senyor Conscllcr, cti rclaci6 amb est tcma, 
s’ha vist trcncadn per la iniciativa cl’est Dipiitat, que ha posat, 
jo diria, en una situació inchmocla el Consctl Ikccutiu, tota 
vegada que s’havia prornks a est pnblc, I I  les elcccioiis autonb- 
miques de 1984, quc si mitiriament i maioritiriarnenl votaven 
ConvcrgBncia i Unib tindrien la scgscg;-ició que tant desii,javen. 
obviament, senyor Conseller, 10 poble va complir. Ara s’havia 
d’acloptar una soluci6 per tractar d’evitar 121 discwsici política i 
oberta conseqiihcia d’esta pregunla oral. Manera : Dccrct de 
la Presidencia 297JR6, del 25 de setembre, yuc dcncga I’cxpc- 
dient de segregaci6. 4 x 6  si, donant responsabililais a I’Ajunia- 
ment del Pcrcllb, excusant-se en I’lnforme del Consell d’Esiat 
i emparant-sc cn la Llei ci’Ordenaci6 Territorial de Catalunya, 
de la qual est Diputat és mernhrc dc la ponencia. 

i jo em pregunto : pcro, bé, na havíem quedat, segons la 
atrla del President dc la Generalitat, en un altre paragraf d’a- 
questa, que tot quedaria resolt I’any 85, en ser aprovada la Llci 
de Bases dc likgim Local de les Corts Generals? 

Yexpedient de segregació, senyor Conseller, reuneix totes 
Ics condicions tkcniques, jurídiques i també morals, avalacies 
per la scnlencia 83 1 de I’Audikncia Territorial cle 13arcelona, 
del 27 de desembre dcl 83, i aviilada també per I’informc favo- 
rable del Consell d’Estat del 1984. I ja se que probablerncnt 
després em diri que aquest informe no és vinculant, pcrb com 
a persones i corn N politics, casi scgur quc coincidircm que una 
promesa de tipus material bs possihlc que amb el temps es 
pugui alterar o fins i tot es pugui negar; lot clcpkn de la qu:ditat 
personal de les parts implicades. Negar una promesa moral d’a- 
quest tipus, o no complir-la, és ineludible, i quan afecta el sen- 
timent comú d’un col.lectiu de gent, com 6s aqucst poblc, és 
innegociable. 

Per aixo, 1 IOnOfiible Conseller, quan, des del carrcr moltes 
vegades es posa en enlredit o en dubte la creclihililat dc la 
classe politica, hem de reconbixcr quc alguncs cl’aquestes vega- 
des hi ha ra0 per culpa d’xtituds cnm esta, o, si no, que els hi 
ho preguntin als habitants del poble de i’hrnpolln, que van 
cedir els seus vots a canvi de la promesa sobre el desig pcrma- 
nent i histbric de convertir-se en municipi independent del 
Perel Ió. 

ks probable, senyores i senyors Diputats, que algú algun dia 
presenti una pregunta al Consell Executiu per saber quina 
opinió li mereix aquell grup o aquclla forrnaci6 política que, 
una vegada que ha guanyat les eleccions, no compleix i no af- 
ronia els compromisos electorals. 

Honorable Conseller, independentment del Dccret 297/86, 



el mapa municipal, fins i tot, doncs, per respecte a lli Cambra 
yuc estA treballant avui en dia en aquesta temitica. 

I ,  ii més, en el cas concret cie I’Ampolla, existia una altra 
eirciirnslhncia i és que,. , , i ho diu el dictamcln del Consell d’Es- 
tat, encara cluc es pronuncii et1 el fons en un sentit fiivorahlc a 
la scgrcgació, ho diu el dictamen del Consell d’Estat, que no 
cstii resolt n o  cstii degudament reso1 t pel que fa rcfcrencia a la 
delimitacib cicls dos nous termes municipals, fruits d’aquesta 
passi ble segregxi6. 

Per iiltim, i cm penso que d’tinii lectura cnirc liiiics del 
Decrei clc la Generalitat de Catalunya clcnegant aquesta segre- 
gaci6, cpicch prou clar qLie ; i qws I  ks LIII ienla que, a part qtre 
queda obcrt pcr als interessats cn cl lema la via judicial, a part 
cl’aixb, s’hi llegeix, en tina lectura cotiscicnciosii, que aquesta 
és una qiieslib qiic ficilment es llot reproduir, un cop disposcm 
de la nova normativri, i que, per tant, :I la seva llum i salviilil 

aqucst problema cluc no eslB resolt, dels liinils dels dos termes 
municipals, es pot rcpimoduir i pol scr acollit I;ivorablctiicnt cl 
que avui ha cstat dencgal. 

Moltes gricies, senyor I’residcnt, scriyores i senyors 
Di putals. 

111 Sr. PKESlIIF,NT : L’Il-luslre Lliputoi vol iornar R inlcr- 
venir:) (P~JWU.) 

El Sr. C:UR‘TO : tisicies, senyor President, moli brcutnent. 
1 k)norahlc Cmsellcr CIC Govcsnncib, jo he llegit cl text clcl 
1)ect’et denegant la scgrcgacih de l’Ampolla, i ,  com niolt be 
s’ha dit, és LIIXI dcnegacih, no queda en suspens. Perb vnlclria 
fer-li Linii consideracib inicial, també per respecte N la Cambra. 
Si 6s ceri quc unzi segregacib esli conúicinnad:t a la f i i t ~ i ~  Llci 
d’Ordenacih l’crritoriril C I C  Catalunya, pcr qui: firmen ~ i n  
Dccrcl abans que entri cn vigor aquesta Llci? 

.Io crec quc I’aditucl reflexiva, rcsponsiiblc i cquilibracla 
seria no pronunciar-se ni a favor ni en contra --en tot cas, 
deixar-la cn suspcns- mentre no hi hagi un text icgislatiu, 
perqiic dc la maicixa manera que han d i t  i< no, fins i\ I’cntroda 
m vigor cl’aquesln Llci >>, haurien pogut dir (<sí )>, condicionar- 
ho a la Ilci; pcrh, en tot cas i pcr prudkncia polilica, ni tina cosa 
ni I’alim. 

Jo, senyor Conseller, l i  voldria dir amb tota cordialitat - - i  ks 
iina anecdnta-- que els pagesos clc I n  mewi (erra, q u m  alguna 
cosa els resuita clificil LI impossible d’xonscgtiir, diuen - i  6s 
 LI^ I’rase que li  va fer molin gricia a I’IElustre Diputat senyor 
Jaume Camps- quc rcntar cl cup H I  matxo és perdre temps i 
snbb, i aquestes s h  Ics mateixes paraules que jo vaig iitililzar 
qurm la junta  de segregació de I’Ampolla ctn va expressar i cim 
va dir pcr primera vegada -me va t;illiir- tot el procés qirc 
havien scguit, tio Lii i  expedicnt, clos expedienis. 

Pcrij hi ha algiina cosli més que l i  vi i l l  dir ,  scnycir Conseller, 
per al SCLI concixemetit. A I’Ampolla no hi ha cap zona verda; 
per scr més concreis, hi ha dos arhres i mig, La gent, sobrctot 
cle la tercow cciai o jubilats, tir, tcncn cap banc, absoluíament 
cap hunc, on puguin rer les scvcs tectiilies a I’aire lliure; no hi 
ha senyals de circulacib; el dispensari medic no rcuncix Ics mi- 
tiims condicions Iiigieniques; la brossa ks pel mig dels carrers; 
la terra, la pols i l’hcrba impedeixen que ILI  gent pugui anar per 
Ics voreres; molts de carrers no tenen ilum; no hi ha aigua poia- 
Me; les plalges shn vertaders diposits de residus. Ara f i  poc 
s’hn detectat l’cxistkncin de rates, autent ics vehicles de tnalalti- 
cs, i pcr arrodonir totes aquestes excepcionals condicions, 
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senyor Conseller, cls carrers que fins ara ereri asfaltats, avui jii 
són de terra. 

1 davant d’aquest panorama, senyor Conseller, i a la vista de 
les seves primeres paraules o manifestacions, jo anuncio que, 
independentment de tot el comentari, presentarem, el nostre 
Grup, una proposició no de llei perquk, entre d’altres coses, 
pugucm conkixcr l’opinió dcls altres grups qiie componen 
aquesta Cambra. 

I per irltim, Honorable Conseller, i en virtut que he anunciat 
aquesta Proposicib no de Llei, esth en la seva llibcrtat i amb 
tota llibcrtnt pot estalviar-se el torn de rkplica, que per dret li 
correspon, amb la seguretat que sempre scrA mereixedor, per 
part meva, de In cortesia parlamentiria que com a persona i 
com a Conscller li pertanyen. 

Moltes grhcies, 
I31 Sr. PRESIDENT : L’Honorable Conscller vol tornar 

intervenir? (Rmsa.) 
El Sr. CONSELLER DE GQVERNACIb (de I’escrj esfunt) : 

Si, senyor President, perb només per donar ics gricics al Dipu- 
tat senyor Curto perquk m’estalvii precisamcnt aquest trirnit 
dc contrarepiica, i no ho interpreti com una descortesia, que 
seria molt lluny del meu tarannh, de tcnir-li. Per tant, res més 
úel que he dit abans; moltes grhcies. 

Mol tes grhcies, senyores i senyors Diputats. 

14 Sr. PRESIDENT : Correspon ara de tractar la pregunta al 
Consell Executiu que sobre els H iitiiraments lhcnics>> de les 
centrals nuclears Iia de formular el Diputat Wustrcs scnyor CI- 
priano Garcia Sinchcz, del Grup pwiarnentari del i’arlit Socia- 
lista Unificat de Catalunya, al qual tinc el gust de donar la 
paraula. 

El Sr. GARCÍ A SÁNCI-EI, : Gnicias, señor Presidenk Se- 
ñorns y señores Diputados, señer Conseller, no vamos a hablar 
de las centrales nuclcarcs, sino dc la ccntral de Ascb. No 
viimos a hablar tampoco de la acumuiación de rcsiduos ra- 
dioactivos, que hablaremos en otro momenlo; vamos a hablar 
de cuid es la situación que csth originando la ccntrdi nuclear de 
Ascó como consecuencia de 10s escapes cont inuos de aceite, 
de vertidos al río, de escapes de vapor de agua, de recalentami- 
C ~ ~ O S  rcitcrados, de no funcionamiento de las vhlvulas, de dis- 
paru de las seííales de alarma.. . 

ílurantc io que va de año, si 10s números no h h i ,  son 
quince las líamadas averias tkcnicas que se han producido en 
Ascó; quince. Estc Diputado ha estado en AscG, ha estado en 
Flix y ha estado en 10s pueblas de la cornarca, y ha podide pre- 
cisar sobre el terrena la gran incertidumbre, 1;) falta dc informa- 
ción vcriii! quc hny sobre las caiisas, sobrc: !os verdacleros 
hechos que acontcccn cn Ascb. Y esii desinformación viem 
porquc ustedes, el Consell Executiu de la Gcnerolit;it, silenci- 
an un  tema irnportantc que acarrea serios peligros para la 
saiud, para la vida y para la seguridxi, y no es cuestión de risa, 
señor Conseller, es un caso serio, Asch. Es un caso serio, 

Y, claro est& la opinión phblica catalana en general, y muy 
en particular las gentes que habitan en las inmecliaciones de 
Ascó, tienen el pcrfecto derecho a saber IQS origenes, las 

causas y las consecuencias de io que en Ascb csti sucediendo, 
porque parece que se tiencie un inanto de silencio por p a r k  de 
la Generalitat, y se responde aqui en cl Piirlamcnto shlo y ex- 
dusivamente ki niayoría de las veces con cvasivas, con evusi- 
vas, trns la pantalla de las <( no campetenckw. 

Pero, señor Conseller, el Presiclcnte del Consell Executi LI 

de la Generalidad, ei Prcsidente, el señor l)u+jol, dcscie esta tri- 
buna, invitb a 10s jóvcnes catalanistas a ser consecuenles y mli- 
cales cn la defensa de 10s intcrcses de CataluRa; es decir, levan- 
t6 y enardeci6 ese palriotisrno quc nosotros dcscamos quc tain- 
bién se manifiestc por parte del Consell Exccutiu en problemas 
de esta naturalem, porque Asc& Flix y todos 10s que eslkii 
afectados por esa C L ~ L I S ~  son Ciitnlufia; son Cataluiia. Y sobre 
cso no se pueden tender mantos de silencio o cvasivas de yuc  
no hay cornpetcncias, porquc, entonces, 10 que se cstli planic- 
ando son las cornpetcncias en cl terrenc, econbmico, en el tras- 
vase de compe tencias que llevaii siernprc ancjos prohlcmas 
monetarios. 

Y 10 quc hay que tratas también cs dc la seguridud de los 
ciudítdanos, dc la garantia y cle la informacirin neccsiiris para 
.saber --para saber en rcalidad- qué succdc en Ascb, y est> es 
10 que CSZC Iliputado dcsea saber, q u i m  ~ U C  u s t d  idbrme, 
pero sobre iodo, que posicibti va a scr la dcl Conseli lhecutiu 
de. la Generalidat! CII i’utrción dc 10 que cstli aconteciendo 
sistemAticaimente. 

Nada más. 
Ei Sr. PRESIDENT : L‘I ionorable Conseller vol contcstar? 

(f ausu.) 
El Sr. CONSELLER D’INUÚSTRIA i ENERti Ih  (Joan 

I iortali) : Senyor Presidenl, senyores i senyors diputats, bé, 
aquesta ks unii pregunta, doncs, que s’itiscriu cti un conjunt 
d’act uacions par1 arnen t hr ics i no pari N rncn tli r i es a hsol Lt tarnenl 
legitimes, segons entenc jo, i en bona pari juslilicuclcs. Pcrb cl 
que passa 6s que convi: emmarcar les coses clins dcls seus 
justos termes, perclub, 6s quc, si no, aquí hi pot haver uti 
desborclumeni.. . 

Ahir se’m parlavcn d’una serie de consideracions --d’aIkd 
banda molt encertides-, en les qiials hi havia compctbncies 
legals i cornpetencies morals. Avui, uoste, ja cm distingeix 
entre cornpctencies moncthrics i competkncies jLirídiqucs. Es- 
colti’m : la Generalitat no amaga res pcr qüestions de compe- 
tkncies motielirics en el tctna de Ics centrals nuclears cE’Asc6; 
en absolut, vull dir que no 6s un tema de compethcies mone- 
taries. ks un tcnia de competimcies que no hi shn! Ni 1’13st;itut 
ni la lcgislacib actual ens permet actuar dins dc Ics ccntrals nu- 
clears, i il mi em sap greu hwcr de reiterar una i altra vegada 
aquest terna, perb 6,s que aixb és així! 

Miri, el Consejo de Seguridad Nuclcar tk un prcssuposl de 
3.000 milions clc lrcssetes i 300 funcionaris. d o  estaria ;ibsolula- 
ment satisfct, i miraria rl’actuar cornpeknkmcnt, si cs k s  la 
transkrhicia corresponcnt dc Ics funcions i cls recursos. Escol- 
ti’rn, de Ics funcions, arribat cl cas, si 6s que ei tema 6s tan 
greu! Perb, si no hi ha  la potestat d’actuar sancionada legal- 
rncnt, és evident que la tieneralitat i el Conseller d’lnciirstria, 
ni els funcionaris dcl Departament cl’lndrjstria, ni els funciona- 
ris que actuen d’acord amb una mena d’encomanament de fun- 
cions per part del Consejo de Seguriciad Nuclear poden entrar 
dintre de les centrals nuclcnrs, a nivell rl’acturncions coercitives. 
I aixo 6s així. 
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Ara, vostc em pregunta que passa amb aqucsts paracles tecni- 
yues. Doncs, riiolt bb, cscolti’m. Totes les ccntmls clcl m6n 
-totes Ics centrals del mim- tenen parades tecniques. F,I que 
passa 6s que unts sbn més grcus i unes al tres n o  ho sbn, i la fre- 
qiikncia cl’aquests pafides tkcniyucs esih regulach per una 
mena dc llei estaclística que es compleix o no cs compleix, pcrb 
C~LIC possi blernetit, en alguns C~ISOS, no hagi arribat ;i Ics cotes 
de perillositat -i  ;)ix4 ho rcconec, perqui: 6s així, pcr la infor- 
tnaci6 cluc tinc, que la liticjo i cluc la tenen vosics- potencial R 
q u e  h a  mibat  Asc6 I l .  

i l i  vull llegir en aquest sentjl, dc la iniiliera mcs entenedora 
possible, cls hI ti tns :itLiraments que ha tingut uquesta cent ral. 
Inlbrme arribnt ai Departanncnt trcs dics després q u e  es prcm- 
t l k  :i I’clahoració dcl primcr report soZwe la situacii) cnticreia de 
la centrnl. I l iu  liixi, degtrdaiiien1 tradu’it, perque cns va m i b a r  
ctz castcllh : << A Ics sis i IXICS miniils del dissabie, ;i CUUSH 

d’ui-ra lici ita anornulia del trmsí’nrmaclor de sor! ida de la 
ceri tral, actucn Ics prolcccions cl’nqucst i ctescotinec~eii 
I ’ali er nat lor. 

>>En conscqühia ,  la turbina es quccla S C ~ S C  potencia i es 
para, i es p a r i i  tamtié, iiulom~~tiaimenl, el reactor, ja yuc no l i  
dxwrbcixcn cl vapor que genera. 

>>En tenit- la centriil parada, cs proven Ics vr‘tlv~iles cl’dilla- 
inciit ric vapor H ,  viiivulcs que reitecadamcrit Ixin cstui subjec- 
tes a rcvisih i han mostrat difcrcnls defectes histkrics, perquc 
el tnantcnimcnt, CII uns tnornents determinats, no era l’aclc- 
q~ ia t ;  en  segon lloc, perclub 1’empluy;amcnt no cstavn suíici- 
cntrnent cquiiibral. f s  n clir, iot aixi) que ju s’iin anat concixcni 
i informant i dicnl al llarg d’aquest últim any. 

Moli b@. Es revisen questes vhivules, i s’obsct‘vii cluc una 
cl’qucstes vilvules - ~iiiii cl’aquestes vdvdes- funciona in- 
correctament. Per tant, vistii I r i  situacih cn  I’csyuenia de segu- 
retat dc la central d’ayucstes viilvules, S ~ I ~ C O I * ~ ~ L  tic) posar CII 

scrvci la central i iwisar I’iiispecíor resident dei Consejo. 
L’ i 11 spect o r, cj ’ x o  rcl it m b M;id r i cf , acorda rl c i xar I a celi t rul 

panula en  ciiietit i cs prepara lu  revisi6 dcls inccntiismcs dc les 
vilvules. Ment restzlnl, es lh i111 iníormc i r.e&lament~~riamcnt la 
ceiitral 110 es pot tornar a posar cn t‘uncion;mcni Iins que 
aqucsl informc hagi estri1 evacuat. Per tant, formalment, la 
central estil parada. Molt bC. 

Quan uq~iest  inlbrmc cs rcscd, 111 ccntrul cs torna a pusar en 
í‘uncion;imcnt. Aril i ~ 2 ,  aqucsl problema cn si - rr’hi poden 
haver cl’allres, rlc ~wotilcrncs- , t i  part del clwguvell cluc suposa 
qiic durmi una setmana funcioni, la scgüetzl cs pari, després 
iorni a tiancionar --desgavell que j) t‘ecoiiw i qiie lamento i 
q ~ i e  criiico com vosi&s, i com vostc, tant ii la propietat de la 
ccntnd coi11 ;I les mateixes uutoritals del Conxjo de Scgurictacl 
N ~ i c h r ,  licr Ics rcvisions que rcdmcni f’an i que al cap de 
qiii tizc clics hun de toriiar i1 íe~: M d t  bk, perh a c l i ~ l  tipus d’ac- 
c i h i l ,  d’nltra biiiidii, no tk en si mateix -:aqucsl tipus, altres 
potscr sí- perit lositat externa. Pcr cl t lC? Pcrqui: Ics vilvulcs 
que  conirolen la soriida cle vapor de I’edifici de contcncih cstan 
altra vqycla s~ibjectes iz un altre pt‘oc&s dc rcgulacib de vhlvu- 
Ics, clins d’una caixa ribsoluiametit hcrin&tica, de tal forma cluc 
f a  que sigui iinpossi ble, en aquest tipus cl’accidcnts 
- i  mpossi hlc, escdti’m, m i h  Ics lleis tkcniqucs que ho 
Iegulcn -, sigui inipus.r;ihle la sortiri:+ de vnpars rdioactius i 
contaminants. rill aquest tipus ci’accicient concret. I s  :i dir, cluc 
l i  t i a  tot  u11 seguit de mecanisrnes q~ie,  com 21 uoirseclijeiicia 

dcl no-funcionament rí’un dels indicadors, autoiniticament es 
pura el seguit de mecanismes residuals. 

1 en aquest cas concret la possibilitat dc contnniinacib no es 
dbna; aixb no vol dir quc en altrcs casos es pugui donar, pcrb 
en aquest cas concret no es di>n;t. 

Que passa amb aquestes parades sistematiques cle la central 
d’hsch 11, i al seu moment, d’Ascb l? Bé, cloncs que suposen 
una mcna ric l ic tor  intranquil.litzant per a la poblacib, la quc 
cslii mBs veina, mks propera, i cn general, cloncs, pcr u1 pais cn 
ci seu conjunt, i d’aixb, en sorn 101s conscients, i del que es 
t rxta  6s cle snber, en  carfa cm,  a q u e  es deuen, i, evidentment, 
procLrcar que cs minimitzin i que no es proclucixin i que si real- 
ment aixo ks rciteratiu, doncs, l iaur i  d’ai*ri bar-se al moment 
en quk es posin les ~i~c.circs dcfinitivcs perque aixb no pugui 
passar més. 

Ara, vostc, a riiks a mcs, em diu qcie hi ha falla d’inlormiició. 
Escolti, hlta d’itifortnncib, no! Cada vegada quc s’ha produ’it 
un cl’aytiests accidents, pcrsotzalmcnt he fet declaracions a 
tothotn q ~ i e  m e  les ha volgut dcmanur! Pixi’s bé cluc, f?ns i lot, 
tne les ha de tnitnat TV3 ! Ghwmr do vc?us.) O sigui, tothom que 
m’lia clemnnul inhrmacib, I’hc donada i ,  corn a iniciiitiva 
prhpia del 13epartamcnt, s’tiíi cnviat als diaris i als mit jans de 
comuiiicacib I’oiiinib del mateix Ilepartament. Ara, una 
opinih sempre amb un detcrmi nat relarci Icmporal, pcryuc ha 
fet falta que arribés I’infor*me que, de m:ineI*a gruciosa i volun- 
tltria, eiis envia el Consejo de Scguridacl Nuclcar, 

O sigui, falti1 d’inforniació, scnyor r)iputal, en aquest cas, 
no. I-iem donat la que hcm tingut. Falta de compethies, si, 
scnyor! 1:alta dc cotnpctkncics per poder incidir d’uiiit inancra 
concreta i directa clins CIC Ics ccntrnls nuclears, i aquest cs cl 
bm-~a. I aquest és el lema. 

136, Scnyorcs i scnyors dipiilats, scnyor Diputat, molks gii- 
cies. Espero la seva rkplica. 

El Sr, I’I<i3[L)ENT : L’lblustre Diputat vol loriiar a inter- 
ven i r :) (/-’u 11.w J 

131 Sr. CiAllCIA SÁNCI IM : Yo admito, sefior Conseller, 
que  ni el Estatut conkmple las cotnpetencias en csta materia, 
ni quc tengan cornpctcncias concedidas por la Junta de Energia 
Nuclear c) por el Consejo de Energia Nuclear para intervenir, 
pcro csa es una  cucstibn, y otra es la nccesidad CIC intcrvcnjr 
qiie ticnc, moral y polí tici-imcnte --moral y politic~~i~ente- cl 
Consell Excculiu para íorzar 10s inccanismos - porquc cs ahí, 
t m b i h ,  doncle Iiay que Ibrzar 10s niecmisnios- para lograr 
unli mayor intcrvcncibn cn esos problemas. 

S i  que sc hn ido dando inl‘orrnación, clam; ha ido salicndo in- 
fbriiiacibn. I la ido sl-llieiiclo la inl’ormación dosilicada 
-dosificncta--, por un lado; 410 nic refiem al liifortne del Con- 
stjo dc Ilncrgía Nuclear, no, sino ii la infi)t*maciOn cl~te sc ha 
vcnido dando dc mancra dosificcacla, y sc ha tat*rlado mi“ dc 
una seman;i en dar Lina inlbrimci6n de qué aconiecin en 10s iil- 
timos paros. Y, adern:is, la preocupacihn de la. poblaci6r-i cs 
Ibgica, cuando junto ii eso, después dc 10 de Chcrnobyl, sc dan 
cuenta qiie 110 tiencn sulida, piira ~YL-ICLLI-N,  si iiiiy una emcrgen- 
cia. Y estim ahora tomimdose esas medidas. Ahora se crnpiczan 
a lotnar las rnedidas para iibrir las vías de coinunicación para 
una posiblc evacuacibn en la zona. En la zona. 

Por tanto, éste cra cl scntido de la pregunta, y nada mis por 
cstc moincnto, señor Presidente, seiioras y señores diputados. 

El Sr. PRESIDENT : L’IIonorable Cmscller vol tornar il 
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intervenir? (Pousa.) 
El Sr. CONSELLER D’INDÚSTRIA 1 ENERGIA (de /’esc6 

estant) : Si, senyor President, només per concloure les possi bi- 
li tats reglamenthries que tinc en aqucst debat, 

Bé, efectivament, el senyor Diputat diu que donem la infor- 
mació i que la donem retardada. Ja ho he dit abans la donem 
retardada perquk no la tenim abans. A nosaltres ens envien els 
informes, i se’ns envien perque el Consejo ens els voI enviar i ,  
quan els tenim, donem la informacib que calgui, a tothom qui 
la vulgui i ,  d’una manera generica, als mitjans d’informacib 
perquk la publiqui. Amb un retard, 6s ben cert, pero es que no 
tenim una ultra possibilitat de fer-ho, i el que no podem fer es 
aventurar hipotesis propies quan no hem estat presents a 
l’hora dc detectar i ,  al seu cas, solucionar els problemes. Per 
tant, eis la donem ran aviat com tenim informació; informem i 
estem en contacte amb els afectats, amb els alcaldes, i amb di- 
ferents agkncies afcclades de Ics rodalies i amb la resta del país. 

D’altra banda, es diu que forcem els mefitnismes des c V u n  
punt dc vista. moral i políiic, per tenir una mjor  incidhcia. 
Shpiga el senyor Diputat que aquests mecanismes els forccrn, 
des del punt de vista especific del Consell Executiu, i d’una 
manera molt particular per part del Diputat que li  parla qtrc, 
com vosli? sap, Esquerra Republicana, aquests mecanismes eis 
forp fins al punt de demanar sisíematicament i contun- 
dentment la reforma de 1’Estatut per ampliar el seu sostre de 
compe tkncics. 

A partir d’aquí, només per concloure, doncs bé, malgrat tot, 
agrair-li a vostb aquesta pregunta, perquk crec que val la pena 
que aqucst tipus de problemes se shpiguen, i que se shpiguen i 
se siliiin en el seu context exacte i precís, de cara que tothom 
pugui assumir, arsi bat el cas, les respectives responsabilitats. 

I dir-li, també, que, pel que vosth deia abans, dels joves i 
dels joves radicals, en fi, a mi tot aExb crn sembla molt bé, pero 
també vull afcgir-li una cosa en aquest sentit, que per a mi no 
deixa pas de ser clarificadora : és bo que els joves siguin radi- 
cals, i collem perque siguin radicals, perb radicals, si, perb 
també competents. 

Moltes gricics. 

Prewnta ui Consell Ewcutiu 
sobre les condicions de vidu a la presb Moúei, de Rarcelorau 

El Sr. PRBTDENT : Passem ara a la pregunla que ha dc for- 
mular I’IMustre Diputat senyor Oliart, sobre les condicions de 
vida de la pres6 Model. Tinc el gust de donar la paraulr-l 11 
1 ’ 11-lus trc Diputat . 

El Sr. OLI ART : Gracies, senyor President. Senyores i seny- 
ors diputats, I’article quart de la Llei General Penitcncihria ens 
diu que I’AdministraciÓ penitcncihria vetllarh per la vida, la in- 
tegritat i la salut dels interns. Aquest precepte, liel que fa a lcl 
presó Model, és de total incompliment, i els intcrns d’aquest 
centre pcnitcnciari els ha de semblar una simple i cruel burla. 

Efectivament, senyores i senyors Diputats, maigrat tot el 
que a vegades es diu des de la Conselleria, la Model continua 
essent Ea presó més insegura i inhabitable, corn els darrers rets 
han posat -un altre COP, malauradament- de manifest, 
Vegem-ho : el dia 22 de setembre, apunyalament d’un reclh, 
que ha d’ésser ingressat al Clínic; el dia 24 de setembre apareix 
enforcat un reclús a ia seva cel-la; un altre reclús apunyalat 

quan intentaven robar-to, el mateix dia. Arran d’aquests inci- 
dents, el Diputat que els parla presenta la pregunta que ara tinc 
I’honor de substanciar. 

Ha passat més d’un llarg mes, i la prcgunta, liuny de perdre 
la seva actualitat, malauradament n’ha guanyai de nova : cl 
proppassat dilluns dia 27 un reclús va niocir i un altre fou ferit it 
la quarta galeria. A tot aixo, senyores i senyors diputats, cal 
afegir-hi l’informc dels metges de la Model, publicat per la 
premsa, en el qud cs detecten i es posen de inanifest les greus 
condicions d’aquest centre penitenciari, tant des de l’ordre sa- 
nitari corn cies de I’orclrc higiknic. Jo no cls ho llegiré tot, pcrb 
si que els llegiré una part que crec que és molt demostrativa : 
{< Los fxultativos subrayabm que algunas celdas, con tres o 
cinco literas, estabnn ocupadas por seis LI oclio reclusos. En 
estos CIISOS, y antc la inexistcncia de una cama para cada uno, 
sc han llegado 11 organinar lurnos para dormir. )> 

Pels mateixos dics es van publicar tumbé les peticions del 
jutge de vigilhncia al Departarnerlt dc Serveis I’enitenciaris. 
Entre aqucstcs peticions -kimbé els en llegir& algunes- : 
(< El juzgaclo ha solicitaclo, entre otras cucstiones, la ciesiníccci- 
bn mhs frecuente de 10s colchoncs para evitar la proliferacihn 
de insectos; ta instalación de conteneciores de basurt? en las 
celdas en prcvisión de riesgos dc infecciones i la rcparación dc 
las rluchas que no funcionan en la prisión --segim fuentes del 
cilado juzgado. )) A més R mks, cal afegir-hi les irregularitats 
detectades en la classificacib d’alguns presos que fan pensar en 
un presumpte delicte de suborn d’una funcioniria. 

Senyores i senyors diputats, encara qiie no es coneguks la si- 
tuació general de la Model -que tots, desgraciadament o mal- 
auraclament, la concixem-, la relaci6 simple d’aclucsts íets 
serien suficients per definir IR Model com la pitjor pres6 de tot 
Europa. Per r-lixb 6s doblement sorprenent -i  m’hi he de rere- 
rir, senyar Conseller- I’estranya salisl‘acci6 dc I ’  Honorable 
Conseller de Justícia. Em refereixo a les seves declaracions a 
Lleida el dia 24 de sekmbre, amb motiu del dia de la Mcrck, 
precisament la patrona dels reclusos. Vaig R llegir aquesta satis- 
f‘accib del Conseller dc Justícia. Titula cl diari : ({Ei Conseller 
Xicoy scltisfecho de que la cárcel barceloncsa haya dejado de 
ser noticia. El Conselier de Justícia de la Generalitat dc Catalu- 
nya, Joaquim Xicoy, se felicith por el hecho de yuc la prisión 
Modela haya dejado de ser noticia en 10s Últimos meses tras cl 
gran esfumo inversor desplcgado en el citado centro peniten- 
ciaria barcelonés. N 

Senyores i scnyors diputats, un no sap que mirar-se mks, d’a- 
qucstcs paraules del senyor Conseller -si és que veritable- 
ment les va pronunciar, i que jo aquí l i  ofereixo l’oportunitat 
dc desmentir-les, si no les va pronunciar. Repeteixo que un no 
sap si admirar-se més dc la seva imprudcncia -imprucl&nciu 
perqub en tot ei que es refereix il la presó Model, i donada 1;~ si- 
tuació d’aquesta presó, ha de ser impruclcnt ‘manifestar-se d’a- 
questa manera- o de la manca de coordinacih que suposaria el 
fet que a les set trenta del dia 24, dia de la Mer&, apareixi en- 
forcat un reclús a la seva celh i ,  una hora més t m i  --o dues 
hores més tard, jo no sé I’hora que el senyor Conseller va dir 
aqucstes declaracions-, el senyor Conseller cs nianifestés d’a- 
questa manera. Aixo representaria purament i simplement 
una descoordinacib molt greu cntrc els serveis penitenciaris de 
la Conselleria de Justicia i la propia Conselleria. 

Per aixb, jo crec que tots aquests sbn motius més que sufici- 
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ents perquc el meu Grup --i jo en el seu nom- hagi presentat 
la scgiient pregunta per qtiincs raons o c i rcumsth ies  és 
possible normalitzar les condicions de vida :i la presó Model de 
Barcelona pcr tal de garantir en aquest centrc dc detcncib la sal- 
vaguarda dels clrcts humans més elementuls ti la persona, corn 
shn el de la salut, el dc la integritat fisica i ei de la lirbliia vida? 

Moltes gricics, senyor I’rcsiclen t; moltes griicics, senyores i 
senyors di pti tats. 

El SI-. PIlESIIEN?’ : L’I-fonorable scnyor Conseller té la 
bondat de prsnclre In piu*~ula? 

El Sr. CONSIiCI,U< 13li JUSTICIA (Jonquiin Xicoy) : 
Senyor Presidcnt, senyorcs i scnyors diputats, com que és 
;\questa la primera vegada en que  aqucst ConsefIcr té l’honor 
d’i ntervenir en un I’lc dcl Parlarncnt dc <:atalunyii, cin plau 
-he intervingut cn urla comissib a pelici6 prbpia inimediara- 
incnt desprcs de la meva prcsa CIC possessib, perh sí que ks la 
primera vegada que intcrvinc cn un Ple- dirigir una cordial i 
t‘espcctuosLi í¿AicitaciÓ ;i la X’resid&ncia, a la Mesa, a tats els 
grups parlamentaris i a tots i cadascun clels scnyors diputrtts 
-nom& I;imento que no n’hi hagi niassa que puguin rehrc 
aquesta sdutucib i, pcr conseghcnt, no me Iu liodran agrair. 

Per quines r w n s  no es possible norinalit m r  les condicions 
de vida ii la Modcl? Aixo em pregunta? Voste h o  sap pcrf’ecta- 
mcnt, honorablc scnyor Oliari. Vosti: ha estat a la MacSel més 
ci’un cop; naturalment, CIC visita, eh? (riulle,q), cle visita, perh 
mentre la Gcncralitat ha tingut cornpetkncies no hi ha estat el 
scnyor.. . bemor de veus i r iut i td,  i votili: sap perfectament qvc 
mentre persisteixi la hipermassificwió -ho rcpetci xo, 
hipcl.massificaciS,- que pateix el centre, la plena normalitat 
cl’aquesi centre penitenciari 111) scdi possiblc; vostb ho sap. 
Mentre la Modci sigui un ccntrc penitenciari conslniit Ik mbs 
dc vuitanta anys, amb ~ i n a  cnpaciiat bp,tirna per B 600 reclusos, 
i una rnhxima de I .  100, i s’hi amunteguin de 2.000 1-1 2.255 
-que sOn els parhmetrcs en q ~ i k  ens hcm mogut cti l’iiltirn 
any-, la plena norrní-lliiat cle la Model -vost& h o  sap perfectii- 
tncnt, no c;tl yuc m’ho prcgunti- scri impossible. Voste ho 
sap, lionarable Diputat, i sali també que I’iiiiica solwih est& en 
la constniccib i posada cn inarxa de nous cent res pcii i tcnciaris. 
I aixh, evidcntmcnt, no s’inventa ni s’improvisa en vint- 
i-quutre hores. 1 en aixb, precisament eii aixb s’ocup11 --entre 
d’altres mc~ures ,  pcrb en a ixo  s’owpíi- en Iu crcacih de nous 
ccntrcs penitericiuris, la Conselleria de JustÍcia. 

Les obrcs dc 121 nova pres6 de Quatre Camins, al Valles Ori- 
ental, es varen iniciar els darrers dies de juliol ci’etiguany, i les 
obres no s’han interrumpti t des d’uquclla dala niai -i h o  repc- 
teixo, i h o  dic aqui, cn aqucst Ple : mai-, nialgrat el quc 
diguin delerniinacics ~icrsonali tals del partit a quk pertany ei 
scnyor que m’ha fel la pregu~ilii; millor dil, les ohres es van pa- 
ralitznr un parcll de dics, pcrb no a c;-1us;1 del quc CIII referia 
Libaiis, sinb dcgut i\ la gotn fredn que va uiire :i brise cle bk en cl 
Vdlcs Oriental I Des d’aqucll dia les obres segueixen 
ii~inlcrrompuclamenl. 

Jn s’ha sol.licital -ho tia publicat la prenisa- la llicencia 
d’ohrcs pet. iniciur les del centre de I3rians; per tanE, d’aquí ii 
mul t poques setmanes comenqaran els treballs del IWLI centrc 
Iwnitcnciari del Baix Llobregat. 

k r h ,  senyorcs i scnyors diputats, mentre les noves presons 
n o  entrin en servei, Iu Coiiselleria no  estB plegada de bracos 
per atansar-nus CII el possible, tan t  con1 es pugui, a la per ara 

impossible plena normalització de la presó Model. 
Vast& sap -i  ho sap perfectament - que 1’Administracib so- 

cialista, el 20 de febrer de 1984, quan la Generalitat cs va fer 
cirrec dc la presh Model, aquell centre era un au th t i c  caos, 
vostc ho sap, i també ho saben iots els presents. Des d’aqucll 
dia, 20 de febrer del 84, cn quc  la Generalitat va assumir I’cxe- 
cució dc la lcgislaci6 de I’Estat en mat& penitcncihria, s’hhan 
invertit a la Model, en obres de segurelat, rehabilitació i millo- 
res d’instal.Iaci6, fins la xifra cle 389.936.787 pessetes. El per- 
soilal funcionari i laboral ha passat dc 263 pxsoncs, cluc cns vil 
deixrir I’kiministracici socialista, a 380 quc cs la dotació act i ia l  

. El gener del 84 prestaven servei en el centre tres metges i tres 
ATS, i la infermeria presentava ~ i n  estat realment larnentnblc; 
aclunlrnent presten serveis en aqucst cent re sis metges, 6 
ATS, tres auxiliars de clínica i estant pendents d’incorporacih 
immediata tres auxiliars mk, un psiquiatra ;i dedicacib plena i 
trcs espccialistes a temps parciizl. I,a infermeria ha csiat total- 
ineiit remodelada niitjnn~ant u n a  inversib de 32.161.432 pesse- 
tes, I h m  fct quelconi mes 8 la Conselleria, que és subscriure, 
el 16 dc juliol cl’enguany, un conveni amb I’kirninistració de 
I’Eskii, per mitjh del qual, en el moment en que la població IX- 
cliisa de CatalLinya no chpiga riintrc dels ccntrcs que tenim, 
perquk Ics scvcs parcts no es poden eixamplar, I’Administracib 
dc I’Estat, a partir de dctcrniinats soslrcs qiie cns liu fixat ]’A& 
ministraci6 de I’Estat, doncs, s’oohliga aquesta Administracih 8 
admetre en els seus centres els que aqui no ens hi chpiguen. 1 li 
h i g  de dir al senyor Diputat, i a totu la Cambra en general, quc 
aquests sostres que ens Ira fixat l’A&ninistraciÓ de I’Estat 
encara no s’han superat; pcr tmt, haig de suposar que és que 
I’ArlministruciÓ de 1’Estat considera que cls centres a CataEu- 
nya estan en perfectes condicions pcr atendre els interns quc hi 
ha. 

Bé, em sembla, senyor I1rcsicieni -ja se tn’ha cncds el llum 
roig-, scnyorcs i scnyors diputats yuc, amh totes aquestes 
d~ldcs, queda a bastament contestada la pregunta que se m’ha 
for m u 1 al. 

Moltes grlicies. 
El Sr. PRESIDENT : TJ’II-lustre senyor Diputat vol tornar li 

i n t er ven i r ? 
i3 Sr. OLíART : Senyor President, senyores i senyors dipu- 

I&, I lanorable senyor Conseller, jo ara intentar6 rcplicar d’a- 
cord amb el niateix ordre en que  voste m’ha anat contestant. 
Quani a Ir-1 visita i la suposicib que jo conec la presó Model, 
efcctivarneni .jo he visitai la presó Moclcl en un ocusi0, precisa- 
tnent quan van ser traspassrits els centres a la Generalitat, i ,  per 
defcrbncia del seu antcccssor en el cirrcc aixh va ser possihlc i 
em vaig poder fer perfectament cirrcc dc com estaven els 
centres traspassats, perquk aq~iesta va ser, precisamcnl, 1 a f” 1na- 

litat de la nostra proposta, que era la de visitar i constatar perso- 
nainient COM estaven eis centres en el moment dels traspassos. 
Lamento, n o  obstant aixh, dir que després d’wi any i mig d’ha- 
ver visi tat aquests centres penitenciaris, nosaltres vam fer una 
altra proposta de formació d’unn comissió d’invcstigació per 
veure els centres corn estaven al cap d’un any i mig i poder co- 
mparar, d’acord amb els centres quan van ser traspassats, i aixb 
va ser denegat pcl Grup  cluc dhna suport a1 Govern; la qual 
cosa m’indica a mi, Iogicament, que el Govern cstwa en 
contra d’aquestes visites. Jo penso quc hi pot haver potser 
aitrcs fbrmules, potser el tema de la comissió d’invcstigació no 
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era dei grat del Consell Executiu per les connotacions que 
pugui tenir la paraula <{ investigació)), i jo faré una altra vegada 
aquesta petici6, rl nivell de la Comissió de JustCcia, i espero del 
senyor Conseller que no tindra cap inconvenient en que els di- 
putats que ho vulguin, d’aquesta Cornissib, puguin tornar a vi- 
sitar les presons catalanes. 

Voste em diu que 1’Únic;i soluci6, atks els vells centres que 
se’ns han trapissat, és la dels ccntrcs nous. Bé, nosaltres -i  
no vull ser protagonista en aquest sentit-, perh, des dcl co- 
rnen$ament de la primera legislatura, cl Grup Socialista --i 
penso que lots els grups d’aquesta Cambra van coincidir amb 
una moci6 que va presentar el Grup Socialista- cstein d’ancorcl 
amb aqucsta aprcciació. Perb penso que, precisament aquí és 
on tota la responsabi1it;it rccm en el Consell Executiu, pcrquc 
si bé és veritat que els traspassos purament cn materia de pre- 
sons vun ser efectuats el 28 de febrer de 1984, el ceri ks que, ja 
des dc la Gcncralitat provisional, s’havia considerat -ttant pcr 
I’Administracih central com per I’AdtninislraciÓ de la C k  Y -  

litat, el Govcrn difcrcnt de la Generalitat- yue hi havia co- 
mpetkncies cn ordenació del territori i urbanismc que faculta- 
ven, precisament, per poder determinar quines íinqucs eren 
mks idonies, quins eren els llocs mks idonis per aixecar 
aquestes presons que tanta falta fan. I, en aquest scntil, jo he 
de dir --ho he repetit moltes vcgacics aquí, i cm sap greu de 
tornar-ho a rciierar, pcro aquesta, liel que es vcii, ks una espe- 
cic de pregunta o d’interpcl.laci0 o moció permanent- que, 
mentre no s’hagin fet aquests nous centres penitenciaris, no 
scri tainpoc reiteratiu que jo vagi dient i vagi assenyalant que 
aquesta és la responsabilitat del Consell Executiu i que no s’ha 
pogut cxccutur. 

Vostk diu mentrestant, la Model, nat~iralnient, hi és; hi ha 
aquests centres que estan en construcció; el primer centre que 
s’acabari sera el de La Roca, perh normdment i si s’adequa 
aquesta presó -que aixb trirnbé scrk objecte cf’una pregunta 
per escrit que jo li faré-, si aqucst ccntre de La Roca i@ les 250 
places que la Mocib quc cs va aprovar en aquest Parlament 
preveu, amb 350 places noves no es podrii solucionar el lema 
de Ia Model. Aleshores, sembla que la soluci6 definitiva de la 
Model que són els nous centres, n’hi ha per a yuatrc o per a 
cinc anys, o per a sis anys en el millor dels CLISOS. 1, rncnlrcs- 
tant, naturalment, la gent que estil dins de la Modcl, doncs, 
s’hi csti podrint, i cst i  passant allQ que potser el fet cl’estar dins 
de In presb amb unes condicions tals com les que cstan en 
aquest moment, sigui un cistig pitjor que el CIC privació dc Ili- 
bcrtat quc la scnthcia del jutge li pugui haver donat, snhrctot 
en els casos dels presos preventius i en cls casos dc Ics condem- 
ncs curtes. 

Voste diu que hi havia un caos en el moment del traspis. 
Efectivament hi cra aquest caos, pero és que no ha millrmt. 
V Q S ~ ~  diu que s’han fet inversions. Jo sé que s’han fet aquestcs 
inversions. Vostk diu que s’han fet cn materia dc segurctat. Si 
senyor, s’han fet en matkria de seguretat, i tant el senyor Bas- 
sols corn vostk s’han cansat de repetir-ho, pcrb pel que cs veu, 
no s’han fet bé, perquk no se qui s’assegura amb aquestes refoc- 
mes, Els presos, indubtnblcment no, perque continuen 
morint, continuen essent ferits i continuen vivint en unes con- 
dicions molt lameniables, tan lamentables que, ho torno a re- 
petir, aquesta presó ks la pitjor que hi pot havcr a Europa i, se- 
gurament, a molts altres pa’isos que no són europeus. 

Veig que se rn’encén el llum. No v~ill  abusar de la bcnvolen- 

Moltes grhcies. 
EI Sr. PRESIDENT : L’l-lonorable Conseller vol tornar 11 

intervenir? 
El Sr. CONSELLER DE JUSTICIA : Senyor President, se- 

nyores i senyors diputats. El senyor Diputat ha Fet rcf’ercncia 
que hi hagi una especie de resistkncia lier part del Departament 
a visitar les presons. En absolut. I l i  vull fcr notar una cosa, i10 

l i  hig cap retret, perb en més cl’una ocusi0 --lli molt pocs 
mesos qiie jo sbc Conseller- s‘han celchrat actes 1-2 les presons, 
en els centres penitenciaris -que ks una de les lireoclipacions 
priorithries d’aquest Coiiscller pcr raons dc conscicnciii-; 
doncs, hi ha cstat convidat el Diputat yuc m’ha prcguntal i jo 
no I’hi lie vist. nb, dc manera quc ha lingut altres oportunitrits, 
eh!, i scmprc quc voste vulgui; i és ni& voste i j o  hem viscut 
una anecdota f‘a molt pocs dies : ens wii visitar l i t i  grup dc í-c- 
presentants del Parlament de Renknia del Nord-Westfiliu yuc 
no venim Liqui com Amncsty Internationul :) veure que passa- 
va a les presons, sinh que venien en viatge in(i3rmriiiu, en 
viatge formatiu i, dins del programa, dc caniii acord la Coti- 
selleria i el Parlament de Catalunya, van establir un programu 
dc visites i ,  nat~iralment, es va inclourc dintre cl’aqucst progra- 
mti, la prcs6 de Girona, que 6s la prcsó que, pel-quk ha sofert 
un remodelatge iiltirnament, és una COM d‘n112, m k s  digne 
d’enscnyar a una deiegacih estrangera. O<c.rnor dc. veus.) k, 
van visitar In pres6 de Girona i aquests senyors diputats alema- 
nys van quedar meravellats, aquestes són Ics paraules dc la 
prcsó de Girotia. I llavors jo no sé, +¡o no sé, ni he lct  cap invcs- 
tigació per esbrinar cl’on vu venir, hi vii haver una ;mima carita- 
tiva que va dir si, pcrb haurien clc visitar la Model, i llavors 
I’cndemh mateix, els senyors diputats alemanys se’n van anar 
a visitar la Moclel, sense k m p s  de preparar res, perque va ser 
d’un d ia  per I’altre, d’unes hores de mediacib, i els senyors di- 
pulats alemanys -i esthem en  un sopar, gairebé dc costat cl 
senyor Diputat i jo- van parlar cn  tcrmcs elogiosos de la 
Model. Bc, aquesta ks una anecdota, aquesta és un ankcdota 
que vosle i jo, i vostk si hagués estat plenament objectiu en ex- 
posar amb les tintes negres i fatalistes amb que ha pintat, 
doncs, ho havia d’havcr dit, eh!, s’ha de dir el negatiu i tambi: 
s’ha de dir el positiu. 

Bé, vostk ha dit, ha dit concretament, que la Moclel no hii 

millorat, Vostb ha fet aqucsta afirmació. Jo l i  demostraré ubso- 
iutamcnt el contrari amb dades concretes. I l i  h o  comparo amb 
I’idtim any abans dels traspassos, any 1983. I ,  m’hi fixo, cl pcri- 
odc gcner-octu bre, finals d’octubre del 86 : siiicidis, I’any 83, 
3 ,  I’any 86, I ;  homicidis o assassinats entrc interns, I’any 83, 
6, P’any 86, 2; amotinaments, I’any 83, 4, I’any 86, O; any 83, 
segrestaments a funcionaris, 3, el 86, O; cvasions, l’any 83, 5, 
I’any 86, O; interns evadits, any 83, 16, any ‘M7 O --de 16 a O. 
Bé, aqucstcs són dades estadistiques, eh! Vostk diu que no mil- 
lora, Bé, jo crec que hem millorat, almenys una mitjana de set 
a zcro, bk. I aixo passava I’any 83 amb una mitjana entre 
1.50O,.. una mitjana de I .SO0 interns, durant l’any, perclub hi 
va haver puntes inferiors que no hi arribava haver ni 900 intcr- 
ns a la Model I’any 83; i ,  en aquests moments, durant I’any 86, 
en yuk les dades d’aixo que vostk n’anomena (<incidents>>, 
doncs, evidentment tenim una poblacih reclusa que ultrapassa 
els 2.200. Si aix0 no és millorar, ja em dir i  voste que és 

qa del senyor President i ,  amb aixbjo acabo. 
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millorar. 1 ... Ah! sí, un aclariment que voste ha dit H desmen- 
teixi allb que h a  d i t  vastc dc Lleida>>. Bé, jo vaig anitr a celebrar 
la Mer& a la prcsó de Llcida, m’hi vaig passar cl dia -em 
sembla que vosle i els grups parlamentaris lambé hi estaven 
conviclats, no n’hi vaig vcurc cal:,- amb els reclusos a la pres0 
ric Lleida perquk, a més, cm vii scrnt>liu quc anar a Lleida era 
per allb cluc s’havia m a t  molts anys a la Moclcl i per allb del 
ccnmlismc Ixirccloní cm v a  semblar que liavia d’annr for+ i la 
pregunta s01x-e uixi) cluc la Modcl havia deixat de ser- notícia no 
la vaig donar .jo, un periodista m’ho va dir ,  diu : (< I?scoltl, la 
Mnclel 110 és notícia, IIO pass;i ~ C S  >>, i jo mc’n vaig congra1ul;ir. 

Jtes mbs. Mol tes grkics. 
El Sr. PRESIDENT : Ih iocu ara la pregunta ;i1 Coiiscll Ilx- 

ecutiii solm I’elahoraci6 del Clatidogo Nacioiial ... (I,’!. Sk 
Oliort d~munu [w4 purimS 

LI SI-. OL1ARri : 116, per ut1 torn d’al-lusions, si LIS plnu? 
Ell Sr. PRkSID1:NT I Fome, em scnibla cluc sbn unts 

;tl~lusions. .. 
¡i1 SE’. OLI ART : He, ks que el senyor (~onsellcr ha ILI nHu- 

si0 II uiles invEi.acions i . . .  
1x1 Sr. PR~SIl~F,Ni’ : 136, faci-ho rlipidament perquk, la veri- 

[ut, &s que jo no veig yuc hi hagi ~ i n w  aHusions.. . 
li1 Sr. OLl ART : B@, jo vull recordar a l  m i y o r  Clonscllet’que 

la invitacib cluc em va arrihar dc la iniiuguSacib de l l i  prcs6 dc 
Gironli, jo vaig ser-hi -i cl senyor Conseller- tio ha de reccirclar 
perfcctamcnt pcrclubjunts la viirn visitar-; i quant a ta inaugu- 
ració cle la priiiiera galeria dc la pres0 Model cle llarcelona les 
invitacions iio vun nrribar al  C;Iup  Swialista, ni hmpoc ii la 
ljhii:! dcl P¿it’lament i ,  cosa cpie nosaltres o com a Cirup Socin- 
lisla, .jo yicrsondmcnt vaig fcr tambb conslar li la i>ircccih c;c- 
ricrul dc Serveis l’en itenciiiris. 

Mol tes grhcics. 

inforrnacibn referente a las dependencias, hmbito, finaliclad, 
nhmero de carnas instaladas y u bicación CIC cada centro existen- 
te cn el I5stado cspañol, actualizado a primeros de mero de 
1986. La Dirccción General de Pinnificnci6n Snnitaria agradece 
la colaboracibn de iodas aquellas pcrsonas c instituciones que 
han hccho posi blc estc trabajo. )) Naturalment, rn’imagino que 
csscnt la Generalitat de Catalunya una institució ~ G U  haver 
cstat invilada II col-laborar en la confeccib d’un cathleg lali ex- 
t sacmiini riament ben prepr-ira t i tan extraorcli nkriamcn t mal 
redactat. 

Dividiré, cn fi, la qiicstió en dues ternlitiques difcrcnts. IJnii 

és cl que ks propiatnent rclnció de cciitrcs hospitalaris, i I’altra 
6s el cluc s6n els mapes clcl catileg, que n’hi ka bastants. I, na- 
turdmcnt, només pel cluc fil ii Chtalunya. 

E11 la relacici de centres hospitalaris apa tc ix  ~111;1 pobtaci0 que 
jo scmprc cntcnia que s’hwia dc dir 13anyoles i posa {{ 13utiolas 
)}, timh (<ñ)> i amb (<:i)>. 136, aixb pot ser ~in,.., perh es que cs 
repetcix en d i~eren~s  llocs i ja és més sospitós. I’arlan~ de 
Viella, p ; d a  de I’<{ I-Iospitd d d  V;tllc dc AragÓn >>, quan el co- 
rrecte ks 1’1 Pospital dc Vicllu. 1x1s centres de Terrassa ciis els 
inclou a la rclació clcls centres de Santa Coloma de Grainencl. 
D e  Ik~ialona, p n r h  de l’<{ Hospital Gcrmin Trias y Pujol )) 
-no Germans Tritis i Pujol. Parla de I’<< 1-lospital General CIC 
Cjerona Áivarez cic Castro )> i paria, a Figueres, c~e I’<< 1-Iospitai 
cle Caridacl>>, en comptes cic Irí\rlar de I’I Iospitaí de Figticres. 
Ara passcm als mapes, al norncnclhlor. Comencem altra 
vegada : I3anyolcs, {< hiiolas H; Campdevimol, Carndcnivol 
>3 (I‘iuIkm) --imaginin-se vostks q u e  es pot f’cr trcient una < < p ~  i 
canviant una  < < n > >  pcr unii ({VH d’un lloc a un iiltrc-; Ics 
Borges Rlanqires - d’aquel Ics comarques de la terra fcriiia - 
srin Ics <( 13orjas Rlacasi); Sant Pere de Ribes, ch!, doncs en diu 
C{ San Pedra de liihas >>; el cas curiós 6s Viladecans que alcsho- 
rcs ho separa i posa {(Vila de Cans )j, tradu’il : << Vi lla de perros 
)) (rirt/ks) -\la traducci6 no la posa, per4 la faig pet‘ millor acla- 
riment. ile sihiacib, nixh jn és dc riwc : Mollet del Valks re- 
sulta que estil situat entre Vic i Rcrga --sittiint-se vostks-, 
Mollet dcl V d k s  ciitrc Vic i Ik rga ,  a I’dtura dc Gironella dlii 
i i i e  I’eIiciaven; Cerclmyola estil situat al costat de Manrcsa; 
Sant 1%-e clc ICibcs prop CIC Santa Coloma de Queralt; Smt Sn- 
durni d’Anoia, entre Vilafranca i Vilanovu; Sant Chnks de Vi- 
lassnr, enlrc Matar6 i Arcnys dc Munl; Sani Cugul del Vallks, 
situiit 21 lisparreguera - 110 prop d’Esparreguera, a 
FispíirregLierii-; Montcada i Reixac, més amunt tic Martorell; 
Balsareny, més o menys mks amunt tic Cardona; Sant Celoni, 
pet. sota de Granollers i ben aprop dcl mar; Malgrat de Mar A 

I’intcrior; bk, Girona, Salt aprop de <( Ihñolas>j; << Camclen~\vol 
N situal ;i ]’Alt h-npordi; I,,leidii, ’i’hrrega situat mes o. menys a 
Chissoiia. A l’únic lloc on  no Ii i  ha errades 6s ;-i Ics com;~clues 
cle la provinciu de Tarragona. 

Bk,  jo voldria sabcr si vcri tablcment el I~epartatncnt de Sani- 
lat Ili ha  tingui qezelcoim a vcurc, pcrqui: és quelcom vergony- 
Os, és d l b  dcl principi dc Pcters, Aquí hi ha ~ i n  grau ri’incompe- 
tencia que ullrapassa el nivell dcl ciirrcc que s’ocupa, i alesho- 
res volclria saber si aixh ha passal en cl ilepariumctit de Sanitat 
o ha passat en cl Minisicrio de Saniclad y Consumo. Com quc 
el principi de Peters VR ser k t  per a societats cstabilitzades, per 
comunitals ja cstahlos, imagino que 110 6s cl ciis de la 
Cienerni i h t .  

En tot  cas, el que sí que és cert 6s que si 6s culpa de la Gene- 
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mlitat vol dir que no ens rnereixcnr ni la poca autonomia que 
tenim, i que si es culpa del Govern central, el que passa es que 
aquest Govern no esta qualificat per limitar la nostra autono- 
mia en els nivells que IIO fa. 

El senyar Conseller ens ha de treure de dubtes. 
Moltes grhcies, senyor Presidcn t. 
El Sr. PRESTDENT CHonorabIe Conseller t& la paraula. 
El Sr. CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT 

SOCIAL : Senyor Prcsiden t, senyorcs i scnyors diputats, 
senyor Alay, jo l i  agraeixo que hagi plantejat aquesla qüestih 
en el Ple de la Cambra, encara que sigui poc notnbrbs, perque, 
realment, quan jo vaig rebre també aquest Cli?túlogu h’ocionnl 
de l1mpit~~k.s a que voste fii referencia em vaig qucdar esmapcr- 
dut. Evidentment, corn qiic suposo que el senyor AIay té un 
mínim de confianqii, si mcs no, amb ILI localització geog1.hficn 
de les poblucions i la nomenclatura dels nostres hospitds, j n  
pot pensar que nosaltres no hi tenim, irbsolutatnenl, rcs a 
vcure. Donem tota la infortnacib quc sc’ns reclarnn i (o+:) 111 

que ens correspon clonar regulartnent r-tl Ministcri, peri) no 
haviem estat reclamats pcr donar cap mena cí’ri.jut concret en 
I’elaboració d’aquesl maluiirat cataleg, ks més, el dia 15 de sc- 
lernbre de I’any en curs el Director General de I’ICS, el cloctor 
Xavier Trias, va Ter una crirta al senyor Eduardo Martin 
Peñah,  encarregat -pel que scrnbh- de la confecció cl’ayucst 
catilcg, que diu, exactament, el següent -i la llegiré en cas- 
tclIii, per no trair cl que diu en cap aspcctc : << Esliniado amigo, 
acabo de recibir el Catdogo Naciorral de I~us~ i t~ l~~~ac lua l i zado  a 
I de enero de 19x6. Desgraciadarnente hc de comunicarte que 
en 10 que respecta a Cahluña, parccc mis una clesactualimcibn 
que no una actualizacibn dc 10s datos cxistentes. No son co- 
rreclas ni las calificaciones por grupos y nivclcs --en Cataluña 
el nivel de 10s hospitales se detcrmina de otro modo-, pero 10 
yuc cs mis grave cs que 10s mapas y las localiraciones de 10s 
hospitales son complctamen te erróneas. Por ejemplo, se 
sithan poblaciones de la costa, COMO cs Malgrat dc Mar, eri el 
interior; Mollet del Vall&, poblacibn ccrcclna ti hrcelnna, apn- 
recc situada cerca de Berga, casi al lado dc 10s Pirineos. A piirle 
de estos errores de localizacih gcogrifica, se detectari tarnbién 
errores en la grafia de diversas poblacioncs, )) etcetera, cl que 
diu el senyor ..., <<de este modo Viladecans se convicrte en  
<<Vila de Cans H, Banyoles en H Buñolas >>, Campclevhil en 
{(Carndenivol H, ctcklera. Larncnto prdundamcnte )>, acaba 

la carta, ((el cnnjunto dc errores, y espero cluc, en caso que se 
realice una rcvisibn del catiilogo, se sirbsanen dichas anornuli- 
NS, y qucdninos pani ello a niestri1 disposicihi. Cordialmenle. 
)) Aquesta cartu va ser traiiicsa cl 15 de setcmbre, i no hi ha 
hagut rcsposta. Jo suposo, de tota manera, que el Ministeri 
n’haurii prcs bona nola. A mi em va sorprcndre mollissini que 
un Ministeri, cn qui: no solamcnt el Ministre, sinó diversos co- 
I.laboradors seus eren catalans, Iambe s’incorregues cn ayucsts 
crrors. Espero que cn una nova cclicib dcl catrjleg -en la q~ial ,  
en aquesta, no hem tingut res a V C L I I “ ~ ,  no es coiuctin tniits 
errors junts, quc és molt dificil d’cxplicar cluc aixi) hagi passal. 

Moltcs grhcics, senyor President. 
E1 Sr. PRESIDENT’ : L’l1~li1s~1-c LSipulal vol tornar ii 

i n tcrvcn ir? 
El Sr. ALAY : 13es cle I’cscO cstunt. t’n Ei, cl tema no tlbtia 

rnitssa de si, pesh tb la seva importim5a, i, en  tol cas, cl que sí 
qiic voldria remarcar ks qirc en aqtiellcs datcs, precisnnicnt, 
qui era mi nistse era un catal i  que eslavii vollat cle Imtm ts cata- 
ims; imagino quims coses poden arribar a passar quan tin Mi- 
nistre sig:ui d’uti altre lloc, que sigui rI’ll:xtrcmadura, pel- cxcni- 
ple. Pot ser quclcom al.lucinant. Aleshorcs, cal qtic el Llcparla- 
rncnt de Sanitat estigui arnalcnt cluc, quan es torni ii aciu;ilihi- 
aquest cathlcg, surti amb millors condicions. 
Mdks gricies. 
El Sr. PRESIDENT : L’Honorahle Consellcr vol 

i n t ervcn i I’ :I 
El Sr. CONSELLER DE SANITAT - I  SI1GLJRETAT 

SOCIAL (úe filsud cstumtl : Sí, brevíssimamenl, 1iom6s per 
dir-li que jo espcro que si es rcpelís en el mornen1 actual, no 
passaria igual. L’actual Director Cieneral cie I-’lanificacib Sani- 
tiiria del Ministcri cle Sanitat i ConsLrm es ~ i n a  pcrsona catalana, 
que, LI mks, ha treballat moll CIC tcmps en el Depnrttiment, que 
es diu Joan Josep Artells, i jo penso ~ L I C  no deixaria passar un 
seguit cl’errors tan gran. 

Moltes grhcics, senyor Alay. 
El Si: PRESIDENT : Bé, timh aixb hcm complert j a  el 

nostrc apariat de preguntes, i, per tant, proccdcix rl’aixecar la 
sessi6 donani grkies als scnyors dipuiats per la s c w  
colh horacib. 

S’aixeca la sessib. 
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