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Ordre del dia 

El Sr. PRES1 IIENT : Comcn~a la sessib. 
Rqucsla Presicikncia ha d’anunciar q w ,  d’acord amb I’art icle 

128.4 del Reglament, ha estat clrcqada la llista ordenacla de les 
preguntes que s’han presental pec respondre oralment en c. 
Ple i tambk cls noms dcls qui Ics han formulades, i així mateix 
fa avinent que la dita llista ha estat distrihiiida a Ics [I.lustrcs se- 
nyores cliputades i als Il-lush-es scnyors diputats, per I u  qual 
cosa prega que se I’eximeixi de la seva Icctura. 

Scrnhlantment fa avinent que, ateses les modificacions qiic 
ha experirnentrit la composicib cle Ics comissions per a la consti- 
tuci0 del G r u p  Mixt i cl’rtcorcl amb l’arlicle 37.2 del Reglamenl, 
ha de comunicar als 11-lustrcs tneriibres cle la Cambra que la 
Presidkncia de Ili Comissió d ’ l n c l ú s h ,  Energiki, Coincrq i Tu- 
risme corrcspon al Grup Socialista al Pnrlatncrit CIC Catalunya, 
el qual h:i groposat com a President 1’ll.lustrc scnyor Martí Car- 
nicer i Viclal. 

Essent dcmh cl vuitk aniversari de la promulgncib dc la Con- 
slitucih nctualment vigcnt, scmbla, a riquesta Presiclknciu - i 
espera que tota la Cambra cornpartiri el seu criteri- que 6s en 
el Ple cl’avui yuc escau de fer una comrnemoracib cl’ayuclla 
cfernel-¡de i de formular els vots més sincers per a la pcrduru- 
ció, desenvol upament i perfeccionament d’aqtiesta Constitu- 
ció, pcrquc sigui sempre garantia de la llibertat dcls homcs i 
dels pobles. 

I’rop,sicii) no de Llei de Solidaritat 
amh cl Pohlc de Xile en la Lluita 
per les Llibertats i la Democricia 

I entrant ara ja a I’orclrc del dia, essent el seli primer punt el 
debat i votaci0 d’una Proposici6 no CIC Llei a favor de la Ilibcrtat 
i la clcrnocriicia a Xile, i tenint avui I’honor de comptar amb la 
prcscncia, en aquesta Cambra, de la 11-lustrc senyora I-iortknsia 
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Bussi, vidua del President Allende, una de les primeres victi- 
mes de la rcvolta militar que V R  rcpresentar I’anul-lació d’a- 
quella Ilibcrtat i aquella dernocriicia, aquesta Prcsidkncia li 
adrcp una crnocionacla salutació, l i  assegura que comparteix 
sincerament cl seti dolor, i formula cls vots més fcrvcnts 
perque, ben aviat, la claror de la llibertat torni a resplendir it 
Xile i a tols els pobles que se’n veuen privats. 

(f¿wís upIuuíiimmts.) 
Com hem dit, cl primer punt dc I’ordre del dia 6s : dcbat i 

votació de la Proposició no de Llei de Solidariial iimb el Poble 
de Xile en la LIuilii per les Llibertats i la ilemocriicia, presenta- 
da per la Uipuiada 11.1ustre senyora Marta Mata, cicl Grup Soci- 
alista, ¡ pels Diputats Ihs t res  senyors Arcadi Calzada i Ferran 
Cumps i Vrillcjo, del G r u p  parlamentari de Coiivcrgcncia i 
ClniO; Joan Esteve i Oriol, del Grup parlamctitnri I’opuhr; 
Victor ‘Torres, del Grup parlamentari d’Esquerra Iiepublicnna, 
i Maties Vivcs, del Grup parlamcntari del Partit Socialista Uni- 
ficat de Catalunya. 

Aquesta I’residcncia t c  el gust cle donar la p m u l a  a 1’11-lustre 
senyor Arcadi Calxada, del G r u p  parlamentari ctc Convergcn- 
cia i IlniO, perquc prcsenli aquesta Proposició no de Llei. 

El Sr. CALZADA : Senyor Prcsidcnt, senyorcs E scnyors di- 
putats, en tot cas, no cn represenlacib del t i rup de Convergen- 
cia i LJnib, sinb scnse altre nierit cluc haver tingut Iu satisllccih 
d’encappilar la delegacih de diputats cf ’aquesta Cambra que 
vam assistir a I’asseimblca convocada per ex-parlamentaris a 
Xilc. I ,  per tant, en nom de tots ells presento aclucstik 
P ro p o s i c i o. 

mitjari 
nies de maig vain ksscr invitats ii participar en  I’Asscmblca 
Internacional I’iirlamcntiria pcr la Ilemocrkiu a Xile. Vani en- 
tendre que caliti quc ~inii rcprcsentacib iirnplin i important d’a- 
questa Cambrs cstiguks prescrit, corri ii x t e  dc solidaritat art1 b 
el poble CIC Xilc, cn la dclensu dc Ics S C V ~ S  Ilibcrlats i cn la rc- 
climiaci6 del retorn de la democl-lici;i a Xilc, quc hi cstiguks prc- 
sent. I així vii ser corn un reprcscntant de cada un dcls grups po- 
litics d’x luesla Cambra vil compondre la delcgaci6 q ~ i c  YU assis- 
tir a nqucsta Asscmblca Inlcsnacionai. 

lli1 cl manil‘esl que es vu aprov;u i11 h a 1  d’xlucsta Asseiii- 
ble:i cl 2 1 de maig cl’cnguany ens vani compromctrc -cntrc 
attres, i quecla reílcctit ci i  cl  contingut ctc la I’roposiciO i els 

v m  assumir iiti cinc@ punt, d’~ina t i i m x i  espcciiil, en el qual 
nosallres ciis uotiilirotnctieiii ii inrorrnar cls nost res Píirlariients 
del que Iiavin succc’it i quinu cra la noslra expcriCnci;i i c l  
iiostre testinioni. 1:m p-mctrm, licr tanl, que refereixi, cl’al- 
gunii iixincr:i, ayucst~i cxperikncia i aqucsl testi moni. 

h i  un primer. momcnt hi vil haver algun r~inior qw sembla- 
VIL apunlur ;] Ics dificultiits cluc pc)díctii tenir la dclcgauib en iis- 

sistir ii aqucstn nssemblca. Alot’turiiid~imcnt no es va confirmar, 
La nostrii wribiida ;i Xile cs vii descnvoI~piir, en LIII pritiier 
momcnl, dcs dc la norimlilai. Ja, de scguida, I’cudeiiili, cn cl 
m i - c  de l’iissctnble~~, viini viut-c Iu primcrii sorpresa, Iu primera 
sorpresa cliieja ens indicava, Litiii mica, quiris sericii ets csdeve- 
nimcnts cluc viuriem, que pulisicm, qric scntiriem. Cal dir que 
és obvi qiic nosallrcs aniivem I I  Xile amb iinii il-lusib i inpor -  
tani ,  atnb u n  niissatgc i inpor tmt ,  pcrcluk moll niés eizllii ilcl 
fel L ~ L J C  suposava la soliditt-iíat en 1:i dct‘etis;t dc la llibertai i dels 

Saben, pcr tant, moll bk cls senyors clipuhls cluc 

~ I C O I * ~ S  ~ C I C  cs I>rolJosciI 11 I ’ ~ I ~ ~ w v x ~ O  d’iiqlicstL1 Citmbra- , 
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mpatriotes nostres, en moments difícils de la nostra histbria 
havien trobat a Xile lloc d’acolliment, i havien pogut refer -si 
ks que, mai un exiliat pot refer, d’alguna manera, la seva 
vida-, o havien trobat, almenys, a Xile casa seva. 

Per tant, nosaltres arribavem a Xile atnb iina gran il-lusió i 
una gran esperanpi, amb el desig ci’estar amb cl poble de Xile 
en un moment de dificultats, en un moment que el poblc de 
Xile esti cornpromes, decididament, en la lluita per les 
llibertats. 

AE pac temps, a les poques liorcs dc ser alli, en iniciar 
aquesta Assemblea, ja varn notar dc prop la repercussi6 dc la 
scprcssió que viu el poble de Xile. E1 lloc en el qual es clescnvo- 
lupnva I’Assemblca va ser acordonut, a‘illat, pcr impedir, cn 
molts ciisos, la prcscncia del testimoni de molta gent, ii 1’As- 
sernblca, i alhora dificultar, d’alguna manera, el llostre propi 
moviment. 

Cd dir; pcro, que l’Assemhtca, a pcsar d’aquesles dilicultats, 
es va clcsenvolupar amb normalitat cn l’interior del lloc en el 
qual tenia lloc I’Asscmbleu Inlernacional. Quina vil ser, coin 
es vii desenvolupar aclueslri reiiiiió internacional? Cal dir, 
primer, que deuríem scr 211 voltant cl’uns vuitanta purlatncntii- 
ris representant diferents pdisos d’America i Europa, que hi as- 
sistien uns cent vint ,  entre altres cx-parlmenlaris xilens, i que 
nosaltres v m  anar recollini i parlicipant i sentint i visyucnt de 
prop, amb ells, el testimoni de diferents colkctius que repre- 
sentaven tots els aspccles socials, ecoiioimics, culturals i de tot 
ordrc de la societat xilena. Rim rebre cl testimoni de la Cornis- 
Sió dels Drets I-Iumans; vam rebre, tambk, el tcstimoni del 
Cornit& liel Retorn dels Exiliats. Ilspccid, emotiu i imporlant, 
i que a molts ens va c( frapar >> ci’una manera clara, va scr cl tes- 
timoni CIC la rcpseseiitaciG de les dones, el seu paper de co- 
mpromís al coslat de la dcknsa de les Ilibertrils es milment ~ i -  
mirdde; en la mateixa linia, cl testimoni dc toics Ics cenlmls 
sindicals. Cal dir cluc, pcr cxemple, com a tmt0 CIC mostra im- 
portant, el ciirigenl sindical més conegut a h r o p ; i ,  Rodolfo 
Segml, no  vu p ~ d c r  assistir 11 l’hssemblca, V R  scr necessari qiie 
I’cndcn-u‘l un grup de parlamcn taris assistíssim a uriu mini6 ¿i la 
inateixa ccntral si ndiciil, perque no havia estat possible que ell 
estigués prcsenl pcr donar el seu lestirnoni. Cosa scmblant va 
succeir, tnl i que es va ticonseguir, d’alguna manera, doncs, re- 
dt-epr, tiicrce~ a una prcssi0 de iols els p¿ukicntaris assistciits 
aiiib cl Prcsideiit de I’hscmbtca de la Civilitat, l’encternri al 
mati, i que V R  requerir, per tant, uiiii miri dccidicla que VR pcr- 
tiietrc que ~ O ~ U & S  fer el seli testimoni. Molt (< I‘rapnnl>) lamhk, 
cn aqucstn maieixa línia, va ser cl ~es~iinoni del representat1 t 
dc la joveniut, els dos col.lcctius possiblement m k s  unituris i 
amb L i n a  posicih més, per 21 nosaltres, des de Iit iiostru aniilisi, 
des de In l lunyanis ,  que ~nks ens van copsar i mcs ctis van ini- 
prcssionar; aixi corn tmibc --no cal dir-ho- el testirntmi de 
<< 10s pobladores>>, amb tota la dura realitat que viu, amb tots 
cls trcmends clesaj~isis sociuls que pateix la socictal xilena, que 
s’acccnlucti dia ii dia. i, a continuació dc tots qucsts testirno- 
n is  cluc cns anavcn apropun t d’una maiiera clara a la realital 
xilena i ens kieli entrar dintre cl’iaquesta realitat, v h s m  seguir, 
Obviumcnt, cl tcsiimoni de totcs les rcprcsentacions politiques 
presenls cn I’Assetnblca, per acabar, d’alguna maneru, amb la 
nostra participncih ti la nostra Assemblea. 

Cal dit- cluc hi vil haver un fet pnralkl a tot  aixb, que va ser la 
convocatbrin, cl segon dia, cl’una manifestació en fwor de la 
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democrkia a Xile, del retorn de la democracia; assemblea que 
ens va pcrmetre coneixcr tambk, i patir de prop la virulcncia de 
la reprcssió. Cal dir, corn R bat6 de mostra, perquk els senyors 
diputats tinguin una imatge molt clara de quinu era la situacib, 
que no vam tcnir ni temps d’npropar-nos per convertir-nos, 
d’alguna munera, en testimonis del que cstava passant, perquk 
vam ser rhpidarnent reprimits a travks, doncs, de gasos lacri- 
rnogens, etcktera, que era un cslicctacle reu1 mcn t sorprenent 
veure la ciutat CIC Santiago absolutament paralitzacla, ocupada 
militurment, fins a l’cxtrcm que els soldats, doncs, eren al 
carrer amb les cares pintades de negre pcr no Csser identificats, 
i vcurc la geni com corria d’un cantó a Ihltre, doncs, intentant 
xorzscguir concenirar-se pcr manifcstar-se lliure i 
pacíficament, 

Aquest f’ct penso que jn indicava, ja cris va posar en atitecc- 
dents, claramcnt, de quina era la situaci6 dcl pajs; veure corn la 
gcnt, d’tina mancra Clara i dcciriida, reciania, reivindica, ex- 
igcix la llibertat, i veure com la cliciaclura del General Pinochet 
rcprirneix aquest desig dc llibertat, que no podcm oblidar la 
llarga trajectbria, des de sempre, dc llibertat dcl poble xile, I I  di- 
fcrencia, en mol ts casos, cl’al trcs piisos, i ii niolts de nosaltres 
que, en certs aspectes, cns recordava situacions paraIMes an- 
teriors, diferents, tanmateix, pero cluc ens recordava la nostra 
situacib en el país els anys 70--, constativcm un fet clifercncid 
clar, que era que a Xile tota la gent cluc nosaltres concixiem 
havia viscut, havia estut educada i I‘ormrtda en la dcrnocrhki, a 
diferencia de nosaitrcs. Tot plcgat, quina cs la impressib que 
nosaltres rcbicm del nostre vhtgc? l n  priiner lloc, cl sentir 
uniinime del poblc de Xile en la rcclamacib i reivindicacih de la 
llibertat; aqucst el constatkvern anant pcl currcr, estant en les 
hotigucs, com la gent eiis agfiiiii la nostra prescncia i el nostre 
testimoni i ,  en definitiva, el nostrc compromis al coslat ctel 
poblc X i l e ;  constatar la situaci6 cfilicil quc viu el país en la qual 
els dcsajiistos socials cadu diu s’accenlueii i quc, per tant, fa 
nioli dili‘cil cl redreqament si no es troba rlipiclament, per la via 
pacífica, ~ i n a  resposta rkpidii i urgent, i el retorn, per tant, de la 
democrlicia a Xile. Impressinnmt també el iestitiioni -com 
he dil abans- dc Ics clunes i de la gcnt jove en ayucsl scntil 
d’unitat i de fermesa cn la dclensa dels seus olijcctiLis, els dcts 
hostes i dc Iols cls objectius. J jo dirilt, linalment, que la nostra 
solidarilat vil créixcr d’una manera extraordiniria en conkixer 
una mica més CIC prop aquesta realitat, que ens In sentim més 
nostra; sciisc oblidar, per exemple, que no podíem fer-ho so- 
bretot cls que havien tingut, o haviem cancgut pcrsonalment, 
corn aitalans o, ui aquest cas, un gironí, com Mossbn Alsinu, 
que haviu nior[ a principi de la dictadura corn a conseqükncia 
dc la repressib de la mateixa dicladura, Mossen Alsina. Ps per 
lot aixb que nosaltres hem presentat aqucsta Proposicib, en el 
marc dcl compromís que vani assumir pel manifcst del dia 21 
de maig a Xile, i cluc cm pcrmelo de Ilcgir als IM~~stres senyors 
cliptihts tot demanmt el seu vot. 

La Proposicib no de Llei diu : << El Parlanicnt de Catalunya, 
prirncr : vol constatar la seva solidaritat amb el poblc CIC Xile i 
vol significar expressainent el desig d’un rkpid rctorn de les lli- 
bertats dcmocraliques a Xile. 

>>Segon. El Parlumenl de Catalunya considera cluc és absolu- 
tament necessari : 

>>a) Q L I ~  s’acubi immediatament la siluacih de dictadura i 
quc retorni l’estat de drct a Xile, 

>>b) Que s’hi reconeguin tots els partits polítics sense 
exclusions. 

x s  Que hi retorni la dcmocriiciu tnitjanCant unes eleccions 
generals prkvics, lliures, sccrctcs i directes, amh plena inlhr- 
macib a la ciutadania. 

~ d )  Quc s’acabin els ahusos i Ics arbitrarietais dels scrveis 
de seguretat, la persecució política, l’cxili, la tortura i la dcsapa- 
rioib i el segrest de pcrsoncs. 

))e) Que es reconeguin i es respectin tats els drcts himans, i 
cluc cs garankixi l’adcquadn protcccih j l ldicid i policiacn ;I 

aquests drets. )> 

h, per tant, en nom IICIS fismants (i’aquestu €’roposiciO, que 
clernano als 11-lustres senyors dipirtais el seu suport utiliniriic a 
aquesta Proposició. 

Moltes &&ics. 
El Sr. PRtiSIDEN1’ : CotnenCa el ticbat d’aquesta I%oposi- 

ció no de Llei, a la qual s’ha prcsentrll LIIXI csmcnii ciel GrLip  
parlmicntari Popular. Pcr ctct‘cnsnr-la, tinc el gust dc donar la 
paraula a i’I14ustre Diputat senyor Pujol. 

El Sr. [YJJOL I FOLCRA : Molt lIonorable senyor Presi- 
dent, senyores i senyors diputats, inlcrvinc cn  reprcscntacii) 
del Grup PopLllar, I’únic esmcnant cl’aquestri I’roposicib IIC) cic 
Llei. Ihfcgit cl’un punt tercer, en cluc cs lsasa la nostra 
esmcna, hi -o, almenys, així ha ti tigut quan I’hctii csiudiat- 
una triple iiiialitat. 

La primcm, pcryuc tal com estil prcscntaclzl la I’roposiciO no 
dc Llei senihlii corn si aquest Parlamcnl cs limités II I u  compli- 
mentació d’uns acords, recolzats pcls diputats yuc varen m i r  a 
Xile, a les (<Trobades parlarnenihrics cle soliclaritzaci6 amb Ics 
forces dernocrhiqucs xilcneso, iicords d’iuut i de suport pcrb, 
cn tot cas, sense mandat exprés cl’aqucsta Carnbi.n. Ens seinbla 
bé, pcrh tambk creicm que els principis demouriltics cluc defen- 
sem es podcn reafirmar aprovant rcsolucioris quall vulgucrn, 
pcro no sempre, de fornia habitual, n o m k  quan una delcgucib 
viat.ia ii I’cstranger. 

E ,w segotia linalilat dc la nostrii csiiiena cs que, davmt de 
t m t s  governs i rkgims de piiisos que conculquen els drets 
humans i cluc cstatz regits també pcr veritables clictudures dc 
fet, creiem qiic Ics nostres resolucions Ixin d’ésscr amb carktcr 
cl’univcrsalitat, scnse exclusions, i dei‘ensan1 uris principis lb- 
naincntitls de forma general, clcf’ensanl tols els drcts humiris i 
defensant-tos cn tols els Ilocs o n  cs conculquin. 

1,;~ tcrccra fj tialitat cru cluc, assumint aqucsta Proposicih n o  
dc Llei tal com ha estat presenladu, scmbla qiie ws~ imim que 
hi ha dictadures justificables i dictadures injustilicuhlcs; dicta- 
dures honcs i dictaclurcs dolenles, o, dmcnys,  cluc n o m k  ens 
13 reow pcn cl’a I gu n es d’c I1 es. 

N o  obstant aixo, i tenint en’ compte la solemnitat tlcl dia 
d’avui, anuncio que retircm aqucsta esmcnu, anuncio i antici- 
po que volarcm fizvorablemcnt ayucsta Proposicih i10 CIC Llei i 
anuncio tarnbk que el nostrc Grup proposarik a aquestu 
Cnmbm, prhxirnament, iitiii  altra IIroposici6 no dc l lei que 
ampli’i I’cspcrit CIC la rcsolucib cluc mi aprovarcm ;i lols cts 
poblcs sotniesos it dicladurcs d’un i d’attre signe, i cspcrem 
que també tingui l’aprovacib uninimc d’aqircsta Cambra. 

Moltes griicics. 
El Sr. PRESIDENT : Bé, aleshores, convk que fixin la seva 

posici0 els rcprcscntanls dels altrcs grups pnrlamenlaris, i pcr 
coment;ar, prego el senyor Víctor lorres que intervingui en 

. - -~ - .. ... .- - . . . __ . - .. -- , . . . .. . - .. ... 
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situació. Nornks voldríem recordar que els catalans, a mes 
dels motius politics i humans que inciten a la denúncia i a In so- 
lidaritat, cn tcnim un altre que no hcm d’oblidar, i ks que I’any 
1939, quan va acabar la Gucrrit Civil cs~-lanyola, la Iteph blicn 
xilena --aleshores un Estat deinocrhtic- va obrir gcnerosa- 
rncnt Ics seves liortes a centenars i centcnars de catalans qiic 
hwvien estat foragitats ctc la seva pitria. 

N o  cal dir, doncs, quc votarem amb sincera conviccib la Pro- 
posta rlc Kcsoluci6 que scc~~11 les nspinicintis clcl nostre poble. 

Pcro no quisikrarnos terminar esta I~rcvc intervcncibn sin di- 
rigir, en nombre dcl Cirupo píirlamentario cle k i u  e r ra I< cpu - 
blicann de Catalunya, un emocionado y rcspctuoso sal~ido a 10s 
represcntan tes de la resistencia chilcna cluc 110s lionran coti SLI 

pr’escncin y, cn p a r h h r ,  a Ilofiu I iortcnsia I ~ u s s ~ ,  viuda de un 
inol viclablc I’resiclente cluc supo morir en ciefcrisa de la 
1 i be rtad. 

Moltes grkics, scnyor tlresidcnl; nio1 tes gricies, scnyorcs i 
scnyors clipulats. 

i71 Sr. Pl<l-31I)l~NT Perqtii: parli en nom del G r u p  parla- 
mcnlari clel I’artit Socialistri IJnifical de C11-llalunya, tinc el gust 
dc donar la Ixiraula :I I’II~lustrc Iliputal senyor Matics Vivcs. 

I’1 SI-. VIVES : Mol tes grkies, senyor Presiclent. Senyores i 
scnyors dilmtals i, tambk avui, pcr quc no? digníssims repre- 
sentants cicl poblc dc Xile, que eiis acompunycn. 

1 , ~  l ~ r ~ ~ p o s i c i h  no de Llci que meni a aprovar -vull crcure 
~ E I C  per unanimitat, desprks de les expressions scnlides ja en 
~ lucs l a  Chiiibra, i almenys i i i x i  scrB cl vot del noslre Grup 
parlurnent~zl-i-- conté dos elemeiils centrals : primer eienient, 
121 sol iclurilal dels repmenttints dc la sobirania nncioual CIC Cu- 
tduiiyik ciivct-s el poble dc Xilc, que pateix les conscqikncics 
~’LII IM ferotge dickulura. 

Scgon pun t .  L’cxprcssih d’aclucsiu Cambra clc la neccssitat 
dc creure que és absolutuimcnt impresci t~cliblc el retorn cle la 
clctnncriicia a Xile. 

Acluestu l’roposicib n o  CIC Lici ks, ci‘ccti viiiiicii t, senyor‘ 
Pujol, Lin cmmprotnís ctc la ciclcgiicib cluc v i 1  ~ i i i i r  ii Xile. En cl 
C H S  dcl C i r ~ i p  p;irhnicn!ai-i del PSUC, l i t i  cop a r r i h t s  II !’nero- 
port del I’rat, és també ut1 compromís del C;I.LI~ p:irhtiicnhri 
del PSUC: cii pcs, tic) nornks d’ucliiest Iliputut. 

I’cr a l t  I’U lxinda, scnyorcs i scriyors di putais, :iquesia I’roposi- 
ci0 no cle Llci 6s ~ i i i i i  pcticici de ceril trenla-cluatre ex- 
par.l~inicnt~ii.is, ni& bcn clit, recollint Ics pat‘aulcs d d  cap CIC la 
nostci (lclegacii) al miteix SLiiihgo de Xile : 6s i i n i i  pelicib 
dels iinics, dcls iinics prirlau-lcnlaris xilcns vilids cn cl momcni 
iiciud, (’eta en ciirlii, sigiiadi\ cl 4 cle,iuny dcl 8h> nl Moll I Iono- 
rublc I’rcsiclcnl dct I~arlr~tncn~ cle Cntalutiya, senyor Miqucl 
Coll i Alcnkcm. 

IJcr tant, respon a l  q ~ i c  wiii vcurc, al quc va~n C)~SCI’VDI’, al 
que vatn sentir I U I  q ~ i c  ciis v m i  cmipromclre, cotn a rcprcscn- 

Qui: viwcm obscrvizr? Vrirciii ohservnr, entre moltes allt-es 
coscs ¿i Ics yiinls; I’II.Iwtw 1 Xputitt scnyor Arc~idi Calznda 
abans IkIa csmcnt, coi11 Iu prcssiii de parlametit;u+is cslrmgers 
~iconscgui~i yuc cl Doctor C i m i A c ~ ,  I’resicienl dc 1’Asanible;i 
CIC tn Civiliclacl, retingut pels umubii icrs ii csc~issi i  d is t inc ia  dc 
I’hotcl en club eiis trol~ivcrn nosalircs, podia saltar el cordS, po- 
liciuc i entrar ii I’iisamblca :i iniorniar-iios dc qLzins eren els oh- 
jcotius conorcts dc I‘Asamblea dc Li Civiliclad, com II conseqii- 
ktiuiii dc la tiostm pt‘cssii,. 

lunts d’ilqucsla CamhI-n. 

. .  . . ~ 
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Virem veure com la prcnsa d’aquell puis es veia obligada a 
parlar, en portada, de la reunió en la qual nosaltres parliciph- 
vern, virem veure corn s’encetuva un diaicg -jo vull creure 
que absolutament fructífer- entre aquelles forces politiques 
cluc són rz I’Alianm Democrhtica i aquelles que participen avui 
a l’interior del Movimienlo Democrática I’opular de Chile. 

Vhrem veure com naixia un dihlcg -ja veurem quc  dóna de 
sf al llarg del temps-, pcr exemple, entre forces tan dispars i 
amb concepcions tan diferents sobre el futur  xik, corn cl Parli- 
do Nacional o les forces que donen suport al Moviment Derno- 
crhtic Popular. Quina no seria -penso jo- la importincia d’a- 
quella rcuni6 per al poble xilk. 

Vhrem escoltar cls representants del Movirnicnto de 10s Po- 
bladores, els representants del moviment estudimtil, de les 
doncs, dels sindicats, per& sobretot, els represcntanls de I’A- 
sambleii de la Civilidad, versió xilena, salvant toles les distin- 
cies de temps, espai i’situacib social, economica i política de ia 
nostra Asscmhlea de Catalunya. 

I’ero, que  hem de fer ara, cs pregunta cl nostre t i r u p  parla- 
meniari, un COP escoltats? I-li liem dc respondrc, i la cesposta 
ks, evidentment, la clccisió sobirana del poble de Catalunya de 
solidaritat, d’expressih de desig de retorn a la dcmocricia. 

Corn s’assembla -pensava aquest Dipulat cn aquelles 
reimions- el document de lu demanda de Xilc al manifest pro- 
grurnhtic de 1’Assemblea de Catalunya de casa nostra, corn 
s’asscm bl aven! 

Molts diputats cl’ayuest Parlament, que vun ser activanient 
en la lluita antifranyuista, a la lluila cintidiclatorial, recerdarm 
molt bk el que fbicm els que érem llavors, quan rcbícm I’ex- 
pressió de la1 o tal Piirlamenl d’ihropa o de qualsevol altre 
indrel del mbn, o d’un grup de ciutadans, o d’un grup quc, en 
definitiva, manifestava la scw acihesih a Iu nostra cama ei1 la 
lluita per la Iliberlat. Jo em pregunto si, aixh, no cstarein rent 
arn b l’actc d’awi la genesi cl’una bola de neu qiie perimli que a 
partir de demii al matí cciitenars i centenars de xilens repro- 
dueixin a I’intcrior dcl scu poble que el Piislament d’una nacib 
petitu quc es diu Calalunya s’ha aúherit per unanimitat al que 
vim signar a Santiago de Xile el mes dc maig d’enguany, a la so- 
lidaritat en la seva lluita per lcs llibertats, en definitiva, a In ne- 
cessiiat del retorn de la democrAcia a Xilc. 

Podem permetre, senyores i senyors diputats, ets que van 
ser en la lluita antifi-anquista i els que no hi vnn scr --aix¿) avui 
ja no compta-, que allh que fciern iiosallrcs aquí es pugui rc- 
prwluir intcgrameni ;i tot el poblc X i l e .  

TICS tant, la Proposioib de Llei no inventa res; I’únic que fa és 
reproduir la 13eclaraciO Prograiiiitica aprovada a Santiago de 
Xile. JO diria que, en tot cas, si hi afegeix quelcom cle noti és 
un estímul més a la necesshria mobilitzacih Internacional pel 
retorn CIC la democricia ii Xile, alhora que fixa uns mínims de 
partida per a I’acceptacib d’uii nou regim, d’una nova situaci6 
en aquell puis. Fa, en delinitiva, jusíicia al que era l’cix central 
dc la Dcclaracih de Santiago, del 21 de maig, quan deia tex- 
tiialmcnl --i evitaré traduir, per ser fidel al contingut d’aquell 
text - : (< Exhortamos a las fuerzas políticas y socialcs chilenas 
21 yiic logrcn la unidact de todos 10s chilenos para el urgentc re- 
stahlccimienlo de ia democracin y la justicia social. Es en ello 
filndanientul combinar la movilizaci6n social con la negocjaci- 
On entre 10s clifcrentes actores políticos, posqize la rnoviliziicción 
sin ncgociacih, ti juicio dc 10s tirmantes, es suicidio, y la nego- 

ciación sin movilizacibn es pura claudicación. )) 
En aquest esperit, que jo crec que cs I’element central cl’a- 

quelln Dcclarxió, que ens allunya dc qualsevol Tantrisnia de 
discutir en aquesta Cambra tal o tal actitud d’nquella fort;a polí- 
tica xilena, que no ens correspon ni sotil ningii per fer-ho, ni 
sorn ninglj per fer-ho, en I’eix d’ayuesta negociacicijo crcc que 
hem de votar afirmativament -i aixi 110 faci el nostre t i rup-  
la Proposició no de Llei. 

No voldria acabar, senyor President, senyorcs i senyors cii- 
putals, sense manifestar pirblicarnent, en uom del Grup parla- 
mentari ctcl PSUC, l’adrniració i I’afectc dcl nostre partit, del 
nostre Grup parlamentari, per aquells xilens quc, residents 
encara avui a Santiagu, van fer possible, cninig d’unes condici- 
ons enormement dificils, la celebració de l’hscmblca Interna- 
cional per la Ikrnocrk ia  :i Xile, que v;in permetre que I’As- 
scmblea tinguks lloc. hs a ells, a aquelles VCLIS anbnimcs, a 
aquclla gent cluc va treballar durant iin seguit i seguit dc dies 
dcs d’abans de Iri celcbració fins un cop ncabada aqucsta a I’in- 
tcrjor de Xile, el sentiment d’admiraci6 i d’afcctc dcl nostre 
Grup parhmentari i ,  pcr qui: no?, per acabar, d’adrniracih i d’a- 
i’cclc també per als centenars, dissortadament, de xilens exili- 
ats avui a Catalunya que, amb la seva preskncia consiant en 1’0- 
pinih pinblica amb actcs de mobilitzacih, amb acks d’cxplica- 
ció, amb actes legiliins dc pressi6 sobre ds  partits politics cata- 
lans, han fet possible - - i  d’clls és cl meril- yLic avui el Parla- 
ment pugui aprovar aqucsla Resolucib ¡ que, en deliniliva, 
sigui el clam d’un poble corn és el catala el dc lu solidaritat amb 
cl xilb, i el dc l’cxpressió cle la neccssital del retorn a la dcmo- 
crhcia, que és, ni més ni menys, el cluc votarcrn avui. 

Moltes grhcies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Perquk parli en nom del Grup Socialis- 

ta dc la Cambra, tinc cl gust de donar la paraula a la 1I.lustre I l i -  
putada senyora Marta Mata. 

La Sra. MATA : Senyor Prcsidcnt, senyores i senyors dipu- 
tats, pcrmclin-me que per manifestar el registre dcl Grup Soci- 
alista cn aquest acord uninime de solidaritat m h  C B  poble de 
Xile, en 121 seva lluita per lu clcmocrkcia, en aquest rnorncnt 
únic: en  la viclc? dcl nosire Parlament, que us faci a I’esposa iicl 
darrer president constilucicinal dc Xilc, Salvaclor Allcndc : 
pcrmitidnie qiie hoy tmspase 10s líniitcs estrictos del herniciclo 
y me dirija también ii la tribuna, convertida hoy en parte del 
gran hcrniciclo de la democracia en el mundo, la pxtc doloro- 
samentc silenciosa, violcntamentc silenciada, ciondc se cn- 
cuenira una  genuina representiición dc la dernocracia del 
pueblo chilcno, pucblo que Cataluki ticne por hermnno, hcr- 
mano en la 1 d i n  po r  sus liberiades, por la libertad. 

Fue un oncc CIC selicmbre, hacc casi lrcs siglos, cuando el 
nombre de Chile ernpczaba solmentc a pronunciarse, liie el 
once de setiembre de 1 7 14 cuancio Cataliiña perdi0 sus l i  berla- 
dcs nacionales, s u  antigua tradicibn parlaimentaria, y dcsdc en- 
tonces nucstra historia política ha tenido por ejc la configuraci- 
hn de llis institucioncs democri‘iticas, la primera de ellas estc 
Parlament, corno cs actualmente un hito para el pueblo chileno 
la recuperaci6n dc su Parlamento, corno 10 t’uc en nueslro casc) 
la recupcración de nilestros signos de identidacl, tlesclc la ban- 
dcra a la lengua catalana, que tanto queremos. Hablarlc en este 
[Wamcnto cs para nosotros cl signo de unit libertad que hoy 
tcnemos el deber de pedir pura todo cl pueblo cliilcno, la lihcr- 
tac1 de nornhrar por su nombre verdadero la Iibcrlad, como 



3354 JIIARI DE SESSIONS / 1’-Núm. 76 J 27 novcrnbrc I986 I SESSI6 PLENARIA Nzirn. 63 

lunya : Anclrks Zaldivar. 
Durant aquella breu estada, totes les clelegacions estrangeres 

vani adquirir un comliromis 1 donar a conkixer en els nostres 
priisos la realitat que avui hem pogut vcurc i la voluntat dccicli- 
(la CIC continuar trcballant scnsc defallcnqa per restablir, com 
més avial millor, la clernocricia. 

Avui, csteni duent a la prictica aquell acord, tot i que entre- 
mig els tnitjms dc comunicacii, de Catalunya ens han facilitat 
cnormemcnt li1 tasca, perque tot Catalunya conegué la nostra 
visita a Xilc i la gfavissinia situacib d’aquell pais. Foren múlti- 
plcs els contactes que v i m  tenir; aquí els han esmentat els 
nicus prcdccessors en aquesta tribuna. Jo nomcs voldria, ara, 
recordar-nc u n ,  yiic i& un rcconegui prestigi internacional, i 
que clarrcramcnt I’ha vist xccscu t amh un prcmi quc h;i rcbut 
l‘ii tnoti pocs dies; em refereixo a la Vicaria para la Solidariclad, 
organisimc dependent cle I’Arquebisbrit de Santiago de Xilc. 
Allh, ii tnks CIC t i*obar-iios amb la sorpresa cluc J’cxecutiu 6s di- 
rigit pet un li11 de catalans de la comma cl’Anoirk, i q~ze conti- 
IILM parlant pcricchrncnt el  cutali, ens va pcrrneirc, aquella 
visita, podcr crdibrnr cl gt- LI de repressi6 i violencia imlicraiit 
clamiint d’iincs pcrsones sense possibilitats de derensa. Ccnte- 
nars CIC deti ngtits, tort Li ro t  s, dcsqiarcguts, asswsi nats, i iot 
aixh SCIISC cap explicaoi0 oficial o, encara pitjor, ncgant 
- I’Administracih - la realitrit cl’aquests k t s .  

Cal nfcgir, a mi?s, C ~ L I C  mils de milers de xilcns viucn en uncs 
condicions inI‘rahurnanes als afores de 121 capital, vexats conti- 
nuadameiit per escorcolls policíacs en els seus liuimils habitul- 
ges, si és cluc aquest noni es pol donar a aqiiellcs barraques 
SCIISC cap conclici6 cl’habitabili tat. Tots aqucsis prohlcmcs, 
d’cn@ CIC la nostra visita íins ;ira, 110 Ixin minorat, aris :i1 contra- 
ri han augment al p reoc u pn n t mc 11 t. 

[’ei. l o t s  aquests motius, cl nostre Grup parlnmenhri de COII- 
vci-gencia i I I  ni0 votari ILI  Proposicii, de Llei anih I ‘cspcninqa 
cluc sigui i i t i l  als Iluitidnrs dcmhcralcs dc Xilc, perclvi: tots 
tiosíiltres sabem la imporliinciu que  Ik c l  suport i ntcrnacioixil 
pcr i11 innntenimcnt de 121 moral clcls q i i i  j a  í‘a lretze iinys que 
estan solnicsos II la clicladura, i ciue desi tgcni vivarncni quc s’a- 
cabi d’imrnecliai i que sigui rcslahlcrt un sistenia cons~it~icional 
basat cti la j us tk ia ,  1:i Iliberlal, la coiic0rdia i el respcclc als 
t l I’c 1 s I1 LI lll¿l11 s. 

Mol tcs griicics; moltcs gI-kics, senyoi. Prcsicícnt. 
I 3  Sr. PI<iiSl D E N T  : i iwent estat rctirada I’csmena, 

sembla qiic nn proceticix de 1orix1r 11 doiiat la IxiratiIn i11 propo- 
wni CIC In E’roposiciO, i ,  iilcsIioi+cs, podrem passur a In vo!iici6. 
Per0 pct- cio~i;ir-lii més solemnit;it, repelirem -i aquesta Prcsi- 
clkncia 1legi1-ii pcrsonulmcnt - cl tcxt CIC la ProposiciO i10 de 
Llci : 

<( III 1’iwl;iiiicnt de C:i t la lunya, primcr : vol fer constar la scva 
solidac-itat amb el poble xilb i vol significar express:irnenl el 
desig d’un tkpicl retorn clc Ics llihcrtnts dcmocriitiqucs a Xilc. 

>)Seg:on. El l l ; i r l a n ~ ~ ~ ~ t  dc CaMunya considcra qtie 6s absolu- 
lalnen t IlcccssNi : 

)):i) Que s’acr-ihi i ]  iiincdiu tament la situacib dc dictadura i 
que rctorni I’cstlil dc clrct 21 Xilc. 

)>\>) Que s’hi rcconcguin tots C I S  parlits politics, SCRSC 

exclusions. 
>)u) QLW hi retorni Li dcniocr-kia, niitjanqant LIIICS clcocions 

gcnci.als I-lrevies, Il iutei ,  secretes i directes, amb plena infhr- 
miicii) 3 10 ciutadani;i. 
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b>d) Que s’acabin els abusos i les arbitrarietats dels servcis 
de seguretat, la persecucib politica, ]’exili, la tortura i in desapa- 
rició i el segrest de persones. - 

>>e) Que es reconeguin i es respectin tots els drets hunians i 
es garanteixi l’adequada protecci6 judicial i policiaca d’aquests 
drets. )) 

Els senyors membres de la Cambra que estiguin d’acord 
amb aquesta Proposició, que tinguin la bondat de posar-se de 
peu dret. 

Els qui hi estiguin en contra? 
Els qui s’absienen? 
Aquesta Proposicih no de Llei ha estat aprovada per unani- 

(Aplaudiments pwIionguts. ) 
mitat dels presents. 

Proprrsiciir no de Llei 
sobre la CrCaciÓ d’una Ponencia Conjunta 
que elabori el Text de la Proposicih de Llei 

Forestal de Catalunya 

El Sr. PRESIDENT : Rwcm aril al punt scgiient de l’osdre 
del dia, que és : debat i votaci6 de la Proposicib no de Llci 
sobre la Crexi6 d’una l’onkncia Conjunta que elabori el Text 
de la Proposicib de Llei Forestal de Catalunya, presentada per 
tots cls grups parlamentaris. 

Aquesta Presidkncia te el gust de donar la paraula a l’Il4ustre 
Diputat ... No hi ha presentació? ~Puusíi.) Bé7 aleshores, co- 
rnenEa el debat de la Proposicih no CIC Llei. Com yuc no s’ha 
prcsentat cap esnicnit a aquesta Proposició, cs passa directa- 
ment i-l la ititervencih dels grups parlamentnris. Aquesta Presi- 
dkncia donarh la p m u l a  als rcprcscnLmts dels grups parlamen- 
taris quc ho sol-licitin per l’orclre habitual. (Remor de veus.) Hi 
ha algun grup que vulgui ... ? No hi ha intervencions‘! @ousa.) 
Aleshores, duncs, hcm de sotmetre ii vohci6 la Proposició no 
de Llei. 

Els senyors diputats que estiguin d’acord amb aquesta Pro- 
posició no de Llei, quc tinguin la bondat de posar-se de peu 
drct. 

Els qui hi estiguin en contra? 
Els qui s’abstenen? 
Aquesta Proposició no de Llei ha estat aprovada pcr unani- 

mitat dels presents. 

Designaciti dcls diputats 
que hauran de defensar en el Congrks dels Diputats 

la Proposicii, de Llei de Devolucib de Patrimonis 
<<Incautats )) a conseqiikncia dc la Guerra Civil 

El tercer punt dc I’ordre del dia 6s : designaei6 dels diputats 
que hauran de defensar en el Congres dels Diputats la Proposi- 
ci6 de Llei de Devolució de Patrimonis i( Incautats>> a conse- 
qükncia de la Guerra Civil, prescntada pel Parlament de 
Catalunya. 

Aquesta Presidcncia ha de fer avinent que tot seguit es pro- 
ccdirh a la designació dels diputats que hauran de dcfensatr 
nquestu Proposició de Llei davant el Congrés clcls Diputats i 
quc, previament, el PIC haurh de pronunciar-se sobre el 
nombre de diputats que ha de designar. La proposta feta pels 
grups parlamentaris ii aquesta Preskkncilz és que siguin tres. 

La propostn ha d’ésser liprovada pcr majoria absoluta, d’acord 
amb I’articlc 133.3 del Reglament. Per tant, es procediri a la 
votació. 

{IA’/. SK Suhira dtvnano p í v ~ r i a t : ~  
L’II4ustre Diputat senyer SubirA té la paraula. 
EI Sr. SUBIRA : Senyor Presidcnt, donades les especials ca- 

racterístiques d’aquestr-l votaciri quant ii quorum, demanaria 
que es fes una brevissinia interrupció per poder tocar els tim- 
bres, avisar els senyors diputats i procedir jrnmcdiatarnent a la 
votació. 

El Sr. PRESIDENT : Molt bk, molt b@. 
Bé, se suspkn la sessi0 per cinc minuls. 
(Shn dos quarts dt. dotx liei motí i ut? xniwut. La s m i b  cs i q w i v i  

El Sr. PRESIDENT 1 Es reprkn la sessió. 
I-Iem de procedir ara a la votacib, quc requereix miljoria ab- 

soluta, de la confirmació de la proposta de tres diputats per a la 
designació que després farem. Per tant, anirem ara :i fer aquesta 
votacih 

Els scnyors diputats que hi estiguin d’acord, que tinguin la 
bondat de posar-se de peu dret. 

Els qui hi estiguin en contra? 
Els qui s’a bstencn? 
Aquesta xifra de tres ha estat aprovada per 105 vots a favor, 

cap en contra i cap abstenció. Pcr tant, la majoria iihsoluta ha 
estat assolida. 

Anem ara, doncs, a procedir, d’acord amb I’articlc 133.3 del 
Reglament, a la designacib dels diputats. La votació, natural- 
ment, scri secrcta rnitjanqant paperetes, segons l’article 80 dei 
Reglament. 

I ,  ara, doncs, anirem ..., cl senyor Secretari LindrA la bonclzit 
d’anonienar C E S  diputats per orclrc alfabktic: perque vinguin a la 
mesa i dipositin llur vot. 

(11 kwrd amb Iúrfirlí> 80 dei R~:krrnmt, rls 1, Stx dipututs sbn 
cidiu’uts nnminairnrrit pí’t ordre atfu hPticpryuir vaxin u EU Mercr i di- 
posiiin n t úrnu papíwlcs El IM I i. LSr. I’wsident de la G m r w  li- 
tol, els H. Srx. dipijtu ts  ~ M C J  shn mcmhrcs del Cons~ll Ewci rt ili, e/ 
M. li. St: Pwsidmt del I’urlurnmt i eh 1. Srs. diputats yuc) s h  
mernbxs de Iu Mma sdn criúuts ír/,finat.S 

El Sr. PRESIDENT : Algun il-lustre membre cfc la Cambra 
no ha estat cridat a votar? 116, doncs, podem procedir a 
I’escrutini. 

u úus qtraris de doizp i twtzt’ minuts.) 

(Es proueúcix a J’escruiini.1 
El Sr. PKESIIIENT : Tots els ildustrcs membres de la 

Cambra han estat cridats a volar? I)’acurcl, bé, aleshores anem 
a procedir a l’cscrutini. 

El resultat de l’escrutini ha cstat : Ferran Camps, 59 vots; 
Víctor Torres, 40 vots; Maties Vives, 9 vots; Carme Servitje, 1 
vot; Concepció Fcrrer, 1 vot; en blmc, 29 vots, i nul, 1 vot. 

Han estat, doncs, naturalment, proclamats o elegits els seny- 
ors Ferran Camps, Vicior “Torres i Matics Vives. 

EIccci6 d’un membre del Consell Assessor 
dc RTVE a Catalunya 

El scgiicnt punt de I’ordre del dia ks I’eleccih cl’un membre 
del Consell Assessor de Khdio-televisi6 a Catatunyii, article 7,  
punts 1 f 2 dc la Llei 6/81, del 19 dc juny, Reguladora del Con- 
sell Assessor dc la Rhdio-televisi0 a Cutalunya. 
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TnterpcHacii, al Consell lfxecutiu 
sobre el compiirnent del Pla Quadriennal 

Be Constn~cion s Escolars 

I’IISS~ITI iira a la part tlcstinada a intcrpcl.lacions, LA pri tncrii 
6s la intcrpdhcib al Consell Executiu sobre cl cornpliinent del 
1% Q LI ad ri ennal ct e Co nst r ucci on s Usco lars, cl u e Torm LI lari la 
i)iputacln iiiustre senyora Africa ~ o r e n l c ,  ciei C;rLip Soci il 1’ ista. 
Perque pugui presentar aquesta interpel-IaciG, tinc el gusl dc 
donar la pxauia ii la iI.iustre 1 )iputac~n senyora Ai i i a t  Lorcnte. 

La Sru. LORENTI;, : Senyor Prcsiclenl, senyorcs i senyors 
diputats, ~ i i  fa prhcticamcnt dos m y s  cs Y I - ~  presentar ii aclucsla 
Ca rn tira el IB la Qu ad r i en n ;-I I d c C :on s I r ucc i o t i  s F x o  I u rs. 1 ) o na 1 
yiic ens te-obcii-1 ii I’cq~iaclor d’aqucst Plii i donat cluc s’observen 
greus incompliments, el Grup Soci:ilista ha crcgur oportit for- 
mular la scgiiciit in terpel~lació, per tu l  cl’nclarir, si m k s  no, 
quincs hiin cstat Ics raotis per Ics quals el 1% hri I’tincioniit, 
millor diriem, 1x1 clisfuncionai com ha clisl’uncionat. 

li1 senyor Conseller, en el si dc: la Comissib CIC Culturi~, II cu- 
nictiptiieni ctc I’any 85, vil inl‘orcnar de quines crcii Ics curucte- 
ristiyucs de la si tuucii) CIC l’ensenyarncnt 21 ChtidLiiiyíi i ,  cI ’~ \coKI  
ami-, aixi), vil afirmar - i  cito textualment - qtie, ((per priiiiera 
vegadíi, la l~sogrn iiiiic i O clels cq LI i pamc n 1 s csco 1 a Is part e i x d ’es- 
luclis de plnniiicacii, gencral : el mapa escolal-. >} l j s  ti dir, per 
primcra vcgxla, després CIC cinc anys de governar -si m k s  no, 
desprks de quaire anys dc tcnir competencies en 
ctiseny;iinciit -, cs vit prcscn tur m i i  prograniaci6 sortida ci’u 11 

ninpii escolar. Honi I m s n  cluc cinc o quatre anys 6s prou temps 
com pcI  planilicar, inil.litn~lricamcii t ,  les wtuiicims de la 
C:onsclleria. J’crh, tal vegada sigui que aquesta plrinificaci5, 110 

exislcix, donal qtie el fm16s mapa escolar quc cl senyor Con- 
scilcr diu cluc dgun partit en iB veritahle nio t i i i  de reclamació 
i, CII aqucsl cas, devem set nos:ilires, donat yiic l i t i  estut reite- 
raclarnen t d c m i i  nat per di vcrsos tiie ni  brcs CIC I C; I-u 1) Social iski, i 
ciicíil-ii és l’hora quc el veicm. 13ciciii que s’afirma coiiti- 
iiiii~tiieiit que el tcncn informat itzat, i nosril tres cluc el voliem 
VCLIIX, i cl volíem vciire C~IUI-\I’II yuc fos iní‘ormatitznt. 

lkl cluc cs vcii - - i  i1 dcsgrnt CIC I‘invisible mapa escolar- 
aquesta ~~rogIamaci6 no cs coi’rcspcm umh Ics neuessi ta ts rcii 1s. 
i-Ii van liavcr ~-cclamucions per part dels :ijLinlmictits de Sant 
Hoi, Cahunycs, li1 Garriga, (iiivii, Molins dc l ic i ,  Quiir, Roda  

dc Ter, etcetera. 
i, en tcrccr lloc, diríem que vostks no han estat capaqos ni de 

complir les seves programacions, ja que el P1a Quadriennal 
porta un endarreriment considerable, que fa que en alguns 
C ~ S Q S  obres que s’havien de corncnGar el 85, ii  pirnt d’entrar a 
I’any 87, encara no han estat endegades. IA majoria d’obres del 
85 --iiigunes comenqades el 85- no s’acabaran fins al 87. I les 
obres programades pcr iniciar-se el 8 6 ,  encara no hrin cstat en- 
dcgades en un 80% o més dels caso~ -repeteixo, el 80% dcls 
casos. ks clar que els quecia encara un mes, i que en aquest mes 
podcn cndcgar més de trenla obres que estan liendents d’endc- 
gar, i jo pcnso cluc, si han d’rznar ii posar la primera pedra, Iian 
cí’anar a corre-cuita, perquk van a pcdra licr dia, 11 sigui que ja 
han de c6rrer molt. De tota manem, és cert quc cls quecla iin 

nies per endegar m@s del 80% cl’aqucstes obrcs programades 
cn el scu Pla, senyor Conseller. 
Fk per aquests motius que voldria sabcr quins sOn els propo- 

sits de capteniment del Consell Exccutiu pcl que fa al compli- 
ment del I’lu Quaciricnnal CIC Construccions V X Q I ~ ~ S ,  peryuk 
al í lnd un es qucda amb In scnsíicib quc aquest Pla Quarlriennol 
de Construccions, ni és un  pla -perque voslks mateixos han 
rcconcgut Ics seves iiimciinces-, ni ks quadricnnril --pperqu&, 
pcl cluc scrnhla, tI~irarA sis anys-, ni tampoc de construccions, 
pesqLie hi ha moltes obres qiic cncara que no s’han comcnqit a 
construir, i pcrquk també ens quedem amb ganes dc dir : {<Es- 
coltin, no  lani ni fiquin tant; potser els sortirli molt millor anar 
fent les coses. )) 

Mol tes grkies. 
(Ei M. r S. LSt: Pwsitic, n t .‘i h /w II tcr dri Sa i i  1-i~ Smio n.s i I 7. S: 

Vil.c~-irt.c~si~klnt Prit)  PI' rI s i  rhstituo ix í’n la chwrici CM M n  i . )  
li1 SI-. VICE-1’liESIDEWT PRIMI3II : Griicics, Il.lwslre I l i -  

putada. I b .  contcslar aqucsta interpellacib, 16 la paraiilii 1’1 To- 
nora ble Conseller senyor Guitwt. 

1’1 Sr. CONSELLER 1l’ENSENYAMEN‘I’ (Joan Guitart i 
&ell$ : Scnyoc Prcsidcn t, senynres i senyors diputats, senyora 
Diputiidn, per correspondrc tcxtualrneri t a l a  seva intcrpcHaci0 
: (<Quin ks  el propbsil de captcniincnl clcl Illa Quadriennal? )), 
li vit11 afirmar, rntunclanicnt, cluc 6s complir-lo, en  la rnes~ira 
que es coinpleixin, també, Ics coticlicions i els requisils quc 
m1-ivcti incorporats cn el mateix Pla. En el Pla cs parlava de dis- 
ponibilitat rlc recursos i cs par-lavn també de ctisponibilital dcls 
elcrncnls quc cns Iian cic ser. subministrats per les divcrscs in- 
slitucions I o Q ~ ! s ,  pels diversos ajuntanzenls. Per tant, el  roph ph- 
s i t  dc cnptcninicnt ks coii~plis-10. 

Q u m  jo vaig dir qirc era la primera vegada cluc s’ex~~osiiv~i 
una progrmació per íi qwritrc anys -fa uns aiiysja- ks q ~ i e  nn 
era aquí 11 Cutalunya que no s’havia fet mai, és que tiirnpoc s’ha 
prwlu*it mai u !’Estat espanyol; per tant, era util-l situacib co- 
mplelarnent inedita quc, sobrc la basc d’uns criteris, amb LIII;~ 

progr;imaci6 ohjcctiva i amb L I ~ S  eleinenis que lcnícm it I’iihast, 
cs fes tina programacib de construccions per a quatre anys. 
Ara, riioltes vegudes llegeixo cn cls diaris que en altres llocs cs 
demana; dmcs 136, aquí vnm tcnir -cntt*c altres coses- la sa- 
tisrílct% de ser-ne pioners. 

Existeix la planificacib -em sap greu que, si vostk vol, pot 
I” ~ i n a  inlcrpcI-taci6 sobre el  mapa escolar, i aleshores l i  parla- 
rc~ii del mapa cscolar. EI mapa escolar va servir per i‘cr la prn- 
gramxib, com serveix, per :I les mstres actuacions, pcrb vast6 
cim sem bla quc el que m’i ntcrpcl-lava era cn relxih amb el Pla 

.. . -. . . . . . . . .. .- . . . .. . . . . - ~~ . .. . . ..... ___ - _. . 
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Quadriennal. 
Doncs bé, en primer lloc li  hc de dir quc a mi em cap la satis- 

fiiccib d’expressar en aquesla Cambra quc cl Pla Quadriennal 
s’ha complert, i que jo diria que s’ha complert molt bé. Per ex- 
emple : de les quaranta-sis obres previstes --’inici- l’any 
1985, se n’han cornenqat quaranta-tres i nomks tres no s’han 
fet per i ncidkncies, les quals no són atri bu’ibles a nosal tres, és a 
clir, hi ha una obra, que ja és l’institut corresponent, a Sants-les 
Corts, que és una qüestió que hi tia en l’edifici de la maternitat 
amb la Diputació, que esth pendent dc cessió de l’esmentat edi- 
fici i de la llicencia municipal, pero que el projecte cxecutiu ja 
esta aprovat; 1’Institul de Batxillerat Renfe-Meridiana, que 
estB pendent de cessió i de planejament, i, finalment, el centre 
d’educaci6 especial de Mataró, que esta pendent, per una skrie 
ci’incidencies, del solar, perb ja en vies de solució, i estB previst 
iniciar la primera fase de les obres durant el primer trimestre 
de l’any 1987. 

iis a cfir, senyora Diputada, aquest grau ci’incompiiment : 
quaranta-sis obres que varn dir que s’iniciaricn, quaranta-tres 
ci’iniciacles, tres amb incidkncies. Li haig cic dir --suposo que 
voste ja ho sap quan m’ha interpel4iit- que el termini normal 
cl’exccució d’una obra d’aqucstcs caracterisiiques escolars se 
situa entre els catorze i els vint mesos, sense comptar el perío- 
de ci’elahoracii) del projecte, eketera. En aquest senlit.. . Perh 
vull anar rnks enlli : d’aquestes quaranta-tres obrcs que cs 
varen iniciar, vint-i-cinc estan en funcionament, prhcticnment 
acabades --alguna no ho estil, per i>... -, divuit cs troben en 
construcció i les altres tres, es troben amb incidkncies; és a clir, 
estern parlant de I’nny 85, i jo li explicavil els terminis que hi 
havia. Hc portat una carpeta -i m’agradaria que es veiés- on 
cs vcucn : Ics vcrmclles, cstan cn funcionament i practica- 
ment acdbadcs, Ics verdes són les cluc estan en construcció, i 
aquests tres punts blancs -els rodons s6n de primhria i els 
altres són dc batxillerat- són els que encara es trobcn amb les 
incidhcics a qub em referia. Aixb és el 1% Quadriennal 1985. 

Per tant, quan voste acusa de gwus incomlilirncnts, li  haig 
de dir, senyora Diputada, que vosti: s’equivoca, quc vostk no 
s’ajusta ii ta realitat, i que nosaltres estern satisfets del compli- 
riicnt que hem tingut. 

Anem :i I’any 1986. L‘my I986 hi havia cinquanta-vuit 
obres. ”hi ha quatre amb incidkncies -una de. les quals em fa 
I’erecte que li  deu ser farililiar, és l’obra de C~stelldefcls-, 
perb aquestes quatre obres es substitucixen amb altres cinc; és 
a dir, que I’any 86 -en aquest termini del 86- no seran 
cinquanta-vuit, sinb que seran cinquanta-nou, suposant que 
les altres qualre no es resolguin; és a clir, les altres quatre, en 
molts ciisos ..., en un cas, és un problema d’un projecte qiic 
s’ha de refcr; en I’altrc cas 6s un problema d’uns terrenys; és a 
dir, nosaltres tenim l’obligaci6 de vetllar perque els terrenys 
que ens cedeixin rcuncixin aquells requisits, aquellcs condici- 
ons qiic filcin que siguin els mBs xiequats licr a la formalització 
que es pretén, d’aquestes obres. Actualmknt estan adjudicades 
vini-i-vuit, i en imminent adjudiclició -és a dir, yuc estan ja 
convocades- n’hi ha trenta-una, de les quals sisja estan publi- 
cades; només quedaran quatre obres amb incidbncics. Per 
tant, jo CEC que, quan diem que el Pla Quadricnnal preesta- 
bleix l’inici dc les obrcs, s’ha complert cl 85, i jo espero que el 
podrcm complir el 86. 

De tola manera, senyora Jliputada, aquest Parlament VH 

sol4icitar i va votar -i el nostre Grup parlamentari - que cada 
sis mesos donaríem una informació sobre el compliment del 
Pla Quadricnnal. I així s’hii fet, Aquí jo disposo dels elements 
que es van donar el 3 de febrer del 86, es va donar una informa- 
ci6; el 31 de juliol de l’any 1986 cs va donar una altra informi\- 
cib, també publicada en el Builkti Qfirinl del Purlnment de Cutu- 
lunya i, a finals del mes de dcsembre donarcni la tcrucra inf’or- 
maci6 relativa a aquest any en la qual cs v e d i  el compliment 
de les obres programes per a aquest Pla Quadriennal. 

També els podria explicar el 86 les obres avarqades srin les 
quc estan en vermell; les obres pcndents; les blanqucs són Ics 
incidencies. Per tant, jo crec que ofcreix, avui, dia 27 de no- 
vembre, un panorama de complimcnt del Pla Quaclriennal. 

El complirem -com ja l i  deia- en la mesura que -encara 
queden dos anys, aixb és la meitat - es compleixin els requisiis 
i les condicions qiie s’esiablien en el Plil, és a dir, s’exigia una 
adequacih de terrenys, que hi hagi els recursos clispani hles i ne- 
cessaris --aquest Pla es va fer sensc. .. , només amb una estima- 
ció adequada-; pero fins avui nosaltres I’hcm complert. Crec 
que és unti de les ..., deien ahir un equip de persones, que és 
una de les programacions cl’obra públicn diversificada -6s a 
dir, aixo no són trcs obres, sinó que són trcs i escaig- cn quc 
s’han cornplcrt els terminis i ,  per tant, ii mi crn cap la satisfxcib 
de dir que el proposit de capteniment del Consell Executiu i 
del Departament ds aquest, de complir el Pla en la mesura en 
que sigui possible, i que, fins avui, tinc la satisfxcib de dir que 
Iicm complert. 

Mol tcs gracies, senyor President; niolies gricies, scnyorcs i 
senyors diputats. 

El Sr, VICE-PRESIDENT PRIMER : Grhcies, Honorahlc 
Conseller. Té ia paraula per contestar la I14ush-e Diputada se- 
nyora Africa i,orente. 

La Sra. LORENTE : Moltes grhcics, senyor Prcsidcnt. Seny- 
ores i senyors diputats, jo interpeldo el Consell Executiu sobre 
cl Pla Quarjriennal de Construccions Escolars, no sobre el 
mapa escolar. Pcrb 6s quc, senyor Conscller, una planificacib 
sernprc ha de sortir d’algun lloc, i vostb malcix va dir cluc 
aquesta planificació sortia clel mapa escolar; mapa escolar que 
seguim demanant i seguim desconeixent. 

O sigui que em sembla pcrfectc, perquc si es planifica, se 
suposa que es planifica amb unes dides a la mil, i aquestes 
dades a la mA sbn Ics que no veiem enlloc, Aixh pcr achl-ir 
sohrc si la interpcl-laci6 era pcl Mapa cscolar o pel Pla Quadri- 
ennal. 

Vostk diu que se sent satisfet -inomés faltaria, diria jo, 
jmquk és la scva prbpia tasca cle govern la que s’esth 
analitzant-, i jo, si fhig aquesta intcrpcllaci6, és perclub em 
scnto insatisreta. 1 l i  dirc per quk. Lcs obres del 85, quc voslk 
diu que, quant a tes obres del 85, la planificaci6 clel 85 estA ple- 
namcnt satisfet, bona part rl’cflcs van comenpr el 86, o sigui 
que aquí hi ha un incomplimcnl -bona part d’cllcs, miri cls 
seus papers, senyor Conseller! 

De les obres del 86, és clar que Ics obres s’han d’inichr el 86 
-aixb ja ho sabem -, per0, sobretot, la incvii interpcHacih Ea 
faig pcrqub considero que hi ha un cnclarreriment notable, ch, 
perque, ks clar que es diu <( inici cl’nhra, I’any 36)>, perb si rc- 
sulta que SOM ai 27 de novembre del 86 i voste mateix acaba de 
dir en aquesta tribuna que s’han xlbiuclicr-lt <<acijudicat H -o 
sigui, que no han comcnc;at, cncara-, ((adjudicat H vint-i-vuit 
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obres, i que hi ha una imminent acljudicaci6 de trenta-una 
obrcs, i que n’hi ha sis que s’han pubIicat, vosle mateix m’esti 
dient quc no han cnmcnqat ies obres del 86, i voste rnatcix 
m’esth dient que han esperat :I finals d’any 86 per comenc;ar 
-quc cncara no sabem si cornen$aran-- unes obres del P h  
Quadriennal de I’wny X6. 

k r  tant, senyor Canscller, jo el que veig cs un clar incompli- 
ment d’aqucst Pia, i és que, després, i d’aixb suposo que ja 
tindrem ocasió de piarlar-nc quan arribi cl moment opartii, que 
6s el terna de les invcrsions del 87, xiuesi terna si que cs perh 
totalmeni escanclalós, senyor Consellcr, escandalós. Percluc re- 
sulta que, per posar un exemplc, de les trenta-ducs obres 
r1’TX;II cicl seu I%, (<del seu Pla H, no dcl pla dels socizilistcs, ni 
dels popuhrs, del scu Pla, senyor Conseller, dc les trenta-dues 
ohres d’EGB només cstatl previstes d’cndegar -bb@, endegar 
r) pot ser posar la primera pedra, eh!, segons vosli:-, 
d’endegar-ne nou, IIOLI, senyor Consellcr -i no  se m’cspanti! 
Miri els papers. Miri cls seus papers, scnyor- Conseller, Vostk 
td: previst, scgoiis els papers que han entrat en aqucsta 
Ciimbrii, fer, de trenta-ducs obres d’EGI3, nom& nou. A 
veurc, cxpliqtii’m vostk si aixo és compliment clcl i”1a Quadri- 
cnnal. Jo, cl que els agrairia, per acabar, és -ja qiic ho han íet 
tan malament fins ara- quc procurin, w-ii cluc tencn I ’ O ~ ~ I I L I -  
nitat i que cls clucden ~ Q S  anys, aquests dos anys csimmar la 
plnii;i,  ch! i a v a i r e  si són capaqos d’almcnys complir les S ~ V C S  

prbpies planificacions. 
Molles gr-iicics, senyor Prcsident. 
El Sr. VICE-I’KI?S1I)ENT PRIMER : Molkcs grAcies, 

I 1-liistrc scnyora i l i  putarla. L’t Ionorahlc Consellcr. li: la paraula 
pcr con lestur. 

El SI: C¿)NSIX,LEK L3’IWiENYAMI~N‘I’ : Senyor I’rcsi- 
dcni, scnyorcs i seriyors diputats; senyora llipuiiiúii, voslk, ~icr  
nu estar assitben tncla dcl Mupa cscolar tampoc no cstA assaben- 
tada dcl Pla Quaririennal i l i  rccomano que vostk torni a rcpas- 
siir els SCLIS papxs, que vosik vegi cl nivell dc compliment i, 
vos~k, d’a1giin;i munera, ein fa I’ekcte quc, si pot, rnodilklui Ea 
scvii opinih, ctsseus crileris i les scvcs afirmucions. 

111 Pln del 85 s’ha compleri - - i  cstem purlnnt d’un any qucju 
csti liquidat i ,  pcr tant, ci’aixb, sí yuc en poclrern piu-líw- i ct 
Pla dcl 86, ii ning6 mai pot ussegurar rcs, pe14 estic convcnqiit 
que es complirh cn  la mesiira qucjc:, l i  ciciii. 

Scnyora Diputida, vostk llavors ha dit de parlar clc les invcr- 
sions del 87 -Ja cn parlarem. Ue tota rnanera l i  vull recorclar 
-ssuposo qiie vostk coneix bc cl PIU Q~iadrieniiul quan  iii’Ii;-i 
i n~crpcl.lat - ~ L K  en Ics previsions del Pla Qundl-icnnal, els 
unys 87 I 88 cslaven jtiiits, per tant, quan  vostc cs rcfereix B 

trenta-sis otms m’itnagino que voste ha vist que prirki de clos 
aiiys - S L I ~ O S O - ,  ;i no ser cluc voste no sc /’hagi llegit, cl I1la 
Q ~ i a (  I r i cn IXI I , pe I. b , 1 I BVC) rs sen t i r i a q u e 111 ’ i n t er pe1.l Cs so b re 
Lini\ cosa quan, en el Piu Quadricnnul s’cspecillcava t< obres a 
iniciur I’any 85 )>, i<obres a iniciar l ’ m y  86 >) i <<obres a iniciar 
cls anys 87 i 88 >). I aixh es el qiie deia el Pla, i Iiosaltrcs el q ~ i e  
hcm de fel- -ui tol cas, i jo l i  deia tamhd que hi havia unes con- 
dicions i uns  requisits cluc CII el mateix Pla cs p ~ h v a - ,  tot cl 

CIO, i 6s aqucstn. J o  iio sc si el que s’ha fel és ho o dolen[, pcrB 
jo li voldria, simplcmcnt a et‘eotcs de constatncih, llegir altrcs 

L‘my 8 5 ,  pcr excinplc, per p ~ l a r  d’un any q ~ i c  $1 s’ha l i -  

LlLlC h C U 1  d C  fer, CI1 tot Cas, k S  iljLlSl;lr-nOS i1 la I I O S t ~ ~ l  [?t-Ogl.~illlLí- 

coscs . 

quidat, d’un any que ~’1x1 acabat, que sobre aquest en podem 
parlar cn ple nivell d’actttació. No únicament s’han fet les 
obres previstes, a excepcib d’ayucllcs tres, sinó que, a més, hi 
ha hagut cinquanta-nou actuacions a través de RAM, és a dir, 
no irnicament hem iniciat les obres a les escales i corn l i  deia ii 
vostk, imagini’s si devien comcnc;ar tard quan vint-i-cinc j;, 
sbn acabades, i es necessita u11 termini cic tcmps sobre 
quaranta-sis, imagini’s si es vil comenqar tarcf! I es necessita un 
temps -com jo li clcki-, d’uns MCSOS, yuc aixo no és cap 
secret, pcrque aixh ho pot constatar lothom. A part hi ha hagut 
cinquanta-nou actuacions de RAM que han creat 5.615 llocs 
escolars i ,  a més, hi ha hagut ducs-centcs trenta-sis actuacions 
d’obres. ks a dir, que quan voste i aqucstrz Cambra jutgen l ’ x -  
tuacib d’un ikpartament,  jo dcsitjarin i m’agradaria que no fos 
només a través del compliment $una programaci6, yuc jo 
entenc que s’ha complert, sind, que tambc es veiés I’csforq que 
fil el poble CIC Calalunya, que f‘ri el Deparlamcnl i que la tic- 
ncralitat per tal cl’cndcgur uns programes cl’actuacions i d’obrcs 
que no Únicament constitucixen el programa de construcciuns 
escolars mcs kimbiciosos que es produeix en aquests momenls 
ilquí, a I’Estat espanyol, i ,  prob~iblcrnent, a I<~iropa sinó que, al 
mateix tcmps, es pcrmei dcdicar Linii part dc recursos i una 
part d’esfnrqos ;I ampliitcions --s’han dc Ter molts prc- 
molars -  i a obres dc refornia. 

1 aixb ha cie ser’ així, perquh ens hrwícm lrobat en iina si- 
tuació quc vnstes concixen, cluc era una situacici molt dolenta, 
perh nosattrcs critenem qiic II truvcs d’una actuacib ordenarla i 
coordinada i II trnvcs de l’acluacib, 1-1 travcs cl’una bona lilanili- 
caci0 que ens d6na el mslrc Mapa escolar i que ens dóna tines 
linies d’aciuacions priorithics i ordenades, ,jo espero qiie 110s- 
altrcs, en els temps f’~tt~it*s, cs pa r l~ i i  de I’csforc; cluc s’ha fet en 
construccions cscolars i 1 ’ensenymcnl hiiuri trobat una millor 
situucici, Linu inolt inillor situació que no pas la que teníem. 

Moltes griicics, senyor President; i i iol tcs gdicies, senyores i 
senyors di/IUfiltS. 

1 11 terpel-1 tic% a 1 Con sc 11 Execir t i u 
solire Ics relacims nmh les UVAMI, 

I’INSS i els Servcis Sanitaris dc X’IICS 

131 SI-. VICE-PRl3JDFNT PRIMER 1 Griicics, f iono~able 
Conseller. Passcm ja al plint segiierit de l’ordrc del dia, que 6s 
li1 intcrpcl.iaci6 al Consclt Ikxtrliu que fm-mula I’Il~lusti*e i l i -  
putat  senyor hnlotii Lucchctti, ii qu i  tinc cl gust de donar la 
para LI I a,  

El Sr. LUCCI iET’ll : Senyores dipuiades, scriyors dipuhls, 
senyor Prcsideni en funcions, aqucst és un terna coiiiplical i 
que jo, evidcntmen t, linc clificul tats pcr expressar i comunicar- 
IIC la gravetat itl cmiuni CIC la Cambra, pcr la seva cornplicacib 
tecnica i quc, per descoinplat, a nossdtres no ens compct entrar 
cn una qiiestib quc pxlria scr la més ficil, ks cntrar en la y k s -  
li6 rnkdicu, 6s ;-i dir, s’han donal alies persotics que huvicn 
d’cslar dc briixa. 

Jo no sóc riietgc i suposo cluc, en tol cas, encara yuc fos 
mctgc t-iqui tampoc no liauriu de parlar cl’ayucstcs qüestions. 
El tcrnii 6s un tema que és greu pel que implica en el fons de 
trobar sal ucions a problcmcs que existci xen de defkit públic, 
problemes cluc existeixen dc dificultats clc tirar cndavant una 
política de benestar sc)cil-il, etcetcw, per una via -donar rc- 
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sposta a aquests probIemes- que ks la que s’esta seguint avui 
-i ho vull dir de bon comencament, perquk se m’entcngui bé 
el que vull dir, s’esta seguint avui, molt especialment pel Mi- 
nisteri de Trcball i Seguretat Social, a Madrid, que és la via del 
retall de les pensions, el retall de les prestacions socials, etcete- 
ra. Avui, aquest matí, venint cap aqui sentiem parlar en una 
emissora que les pensions augmentaran aquest any, es deia 
-jo no sé si el Ministre no llegeix els diaris, el Ministre dc 
Trebali- ((igual que la inflació)>, o sigui, un 5%, deia el co- 
mentarista. Jo he quedat aturadissim, pcrque la inflació, jo que 
no sóc metge, perb economista sí --i a més a més llegeixo cls 
diaris-, se quc la inflació sera d’un %/o i que, per tant, dir que 
les pensions augmentaran un S!/o em sembla una autcntica bar- 
baritat si, a sobre, cs diu igual que la inflació. (R~mor de veus.) 

Aleshores, I’any que ve és l’any quc ha de vcnir, senyors di- 
putats socialistes, i tots sabem pcrfcctament quina és la. política 
que s’estit portant e i  el terna de les pensions i espero cluc 
ningú de vostes, individunlment, ho defensi. 

Bé.. * 
El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Silenci, si us plau. 
El Sr. LWCCI-IETTI : Aleshores, a mi em sembla que cl pro- 

blema 6s que la Conselleria de Sanitat --i molt cn concret, 
I’UVAMI - aquí, a Catalunya, ha caigut en la trampa dc fer un 
scguiclisme en aquestes qüestions; una trampa de seguir 
aquesla política i de prestar-se, i de ser un inslrument d’aaqucsta 
política. I aixo és pel que fcm aquesla interpeHaci6 aquí i jo .la 
aviso -iavanl;ant-rne al que em dirh cl senyor Conseller - que 
aquesta matcixa intcrpeblació la Pirem -o l’hcm feta ja- a 
Madrid, perque ens sembla que aqucst és un tema importantis- 
siin quc es faci també allh. (&mor d~ veus.) 

El tenia es el següent : s’han cionai unes altes per part 
d’inspeccions o per metges de calyalet-a li malalts sense una re- 
visi6 previa. En tot cas, si la revisi6 s’havia fet era m a  revisi6 
que, cn alguns CBSOS, s’havia fet un any abans. Aleshores, nos- 
altres cntenem que aixo 6s uila mesura absolutament inacle- 
quada, una mesura irregular, una mesiira injusta com s’esti 
posant de manifesi per sentencies CIC Magistratura de Treball, 
on es diu que aquestes havien estal altes donades absoluta- 
rncnt, irrcgularmcnt, sense cap justilicacih, etcktcra. 

Nosaltres pensem que aquí hi ha hagut irregularitats, que 
q u i  hi ha  hagut negligkncies, que aixh ha creat indcl‘ensib ii 
molts malalts, indefensib. El fet yuc se’ls hagi intcrromput la 
prestacib per invalidesa pot significar que perdin duruni un 
temps llarg aquesta prestaci6, pot significar que, cn el millor 
dels casos, que hi hagi una resolucib final fiivorablc als malalts, 
doncs, cluc triguin dos anys a cobrar el que han deixat CIC cobrar 
i ,  uqucst em sembla que 6s, potser, l’aspecte mes immcdial de 
¡a interpel4acib nostra, pero pensem que n’hi ha u n  altre, que 
6s el mcs important, i és una qüestih de compctencics i dc com 
s’cxerceixen aquestes competencies. Per@ Ics competencies 
de I’UVAMI -aquesta és la segona part de la nostra 
interpdhcib-, les competencies de I’UVAMI, la scva relació 
amb I’organització assistencial de l’lnstitut Catala de la Salut i ,  
sobretot, la sevii relació amb l’lnstitut Nacional cie la Seguretat 
Social. 

Com ha funcionat perque s’arribbs, finalment, a aquest 
sense sentit que s’ha donat amb aquestes altes, que nosaltres ja 
sabem ... i aixb ha sortit a la premsa i ,  per lanl, rn’avatiqo amb 
el cluc ha dit -no el que ha dit, el que dirA I’íionorable senyor 

Conseller, respecte que ja s’cstan fent aquestes revisions que 
s’havien d’hnver fet al seu moment, s’estan fent ara, pcrb nos- 
altres, la nostra interpetlació inrnbé va en ei scntit de corn s’ha 
pogut donar aquest sense sentit d’aqucstes altes. 

EI Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : GrAcies, 11-iiistre 
senyor Diputat. Per contestar, te la paraula 1’Honorablc Con- 
seller de Sanitat, senyor Laporte. 

Ei Sr. CONSELLER 13E SANITAT I SEGUKETAT 
SQCIAL (Joscp taporte) : Senyor President, scnyores i seny- 
ors diputats; senyor Lucchetti, tal com vostk diu, treu a col-la- 
ció i11 Ple de la Cambra ~ i n  terna que s’ha tractat molt aquests 
hltims kmps i que és realment complex i clclicat -coincideixo 
totalment amb wste  en aquesta apreciació. I ,  naturalment, jo 
contestaré all0 que rn’afkcla a mi, en tant que Coiisellcr de Sa- 
nitat i no parlaré dels altres tcmcs que vosii: planleja que shn, 
certament -i en aixo tarnbc hi coincideixo-, els lemes de 
fons. 

El que passa és que aquest -com vostk diu, scnyor 
Lucchetii - és un tcrna realinent molt complicat, perque aquí 
les altes que s’han donat -que jo especificaré- s’hhan donat a 
persones que eren en possessib d’una invalidesa provisional. 
Com sens dubte sap el senyor Ixxhet t i  i la majoriu dc mem- 
bres d’aquesta Cambra, la invalidesa provisional, corn el SCU 

nom indica, no 6s una situacib dctinitiva. ks a dir, un treballa- 
clor, quan esti malalt se li  dóna la ILT, la incaliacilal laboral 
transitbria, que pot durar, com a rnaxim, un any i mig, i ,  des- 
prks, des de la incapaciiai laboral transitoric?, pot passar a la in- 
validesa permanent quan realrnenl hi ha una CBUSB cluc pensa 
cluc ja no sedi Útil, almenys totaiment, per al trcball, o pot 
passar, si cn un any i mig no s’acaba cle resoldre el seu proces, 8 
una siluacih estriclament provisional i que se suposa, cle bones 
ii primeres, que put acabar en I’alia, que 6s la invalidesa provisi- 
onal, que també pot desembocar, evidcntmcnt, en la invalicle- 
sa pcrmancnt. El quc passa, evidentment, és que a Catalunya, 
en el moment que sc’ns va fcr, no.ja la lransferencia dels insli- 
tuts assistcncials de la Seguretai Social, sinó en el niument qiic 
es va arribar a un acord -després dc: crear, per dccrct, pcr rcial 
decret, les UVAMI a iota Espmya-, es va arribar a un acord 
amb el Ministcri de Treball i de Seguretat Sncial en el senti1 
que aixo, que cra un tema que pertanyki n 1’lNSS --i no ;i 

I’ICS -, en ccrta manera sc’n responsabilitxés I’ICS; per una 
senzilla ra0, i 15s que I’INSS, corn molt b6 sabcn els senyors i 
Ics senyores diputats, no té professionals medics que puguin 
íer les revisions oportunes. 

Es pcr aixb que es van crear aquestes comissions, en !’Arnbit 
de iol C;ilalunya -que puc donar tots els detalls que vulgui al 
senyor Lucchctti, dcsprBs cn la conlrarcplica, o dcsprés parti- 
cularment, si h o  vol-, que han dut a tcrmc aquesta tasca, in- 
grata, de ler les revisions a aquests malalts afcctcs d’invulidesa 
provisional. 

Pcro el problema ks greu per les xifres que d¡rk a conti- 
nuació, senyor Lucchetti. A Catalunya hi havia I’any 84 unes 
35,000 invalideses provisionals; 35.000. Pcrquc cn tingui una  
idea, l i  dir6 quc la immensa majoria d’aqueslcs invalideses pro- 
visionals sbn a 13arcelona; rectilico, no és a Catalunya, &, ad- 
ministrativament, u la província cle Barcelona que hi havia 
35.000 invalicicses provisionals I’any 84. En cl moment actual, 
scnyor Lucchctti, cxactamenl el 30 de setcmbre proppassat, 
n’hi havia 28.009; hem rebaixat, doncs, sis mil i escaig el 
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riombre cl’acluestcs invalideses p-ovjsionals. i’esb ds  cluc feni 
una petita coiiiparnci6 : si ii Ik~rcclona I ii les scvcs rorlalics hi 
ha 28.000 casos tl’invalicfesn. prwisional, a Madrid, amb u11 
nombre de cotimnts ii ki Seguretat Social exactament equiva- 
lent, hi ha 3.644 casos d’invalidesa provisional; nou vegades 
menys, I ~ O U  vcgades mcnys. I dc Ics invalidcscs que hi ha ii la 
provincia dc Barcelona, se’n conccnkn 7.52 I cmos al Valles 
Occiclental; 4.732 a t’iirea de Sabadell, i 2.739 a I ’hea de l’crras- 
sa; és i1 dir, molts méscluc no pas a Barcclona ciutat matcix. 

Vnl ii dir que durant I’any en cLirs hi ha hagiit LIW rediiccih 
con-junta de 4.952 casos a Rarcelona --a Ics icees sanitiries de 
Rarceloixi-, d’invalidesa provisional, pcrb, amb tot, senyor 
Lucchctti, l’exccpci6 6s l’irea dc Salxlcll, que passa de tenir 
3.675 ciisos el desembre del 85,  a tenir-ne 4.732 I’octubre del 
86, amb un incrcmcnl cle 1.057, malgrat Ics altes que entrc 
tnnl s’hm proposat per les UVAMI. L’any 86 es calcula que, 
en  con-junt, s’han lliurat 3.8 17 altes dc proccssos d’invaliclcsa 
provisional, dc les guals 542 corrcsporien a l’iirca szinithin de 
Sabadell. Pcro fixi’s, ho relieleixo, cluc hi ha tnoltes inks 
baixes qiic no lias altes. 

No hi ha duhtc, per tan& scnyor Lucchctti, cluc, com vostc 
ha insinuat -ho ha dil molt claramenl-, aquí s’hi amaga 
algun :i1 trc: problema. ks absolulunicnt incomprcnsibtc que hi 
hagi L I I I ~  patologia t m  elevada en una ires cleterminadn i tari 
discriminant, tan dií‘crenl de la rcsta de la rnatcixa C:ataluriya i 
Iins i tot dc la rcsta rlc I’ljstiit. Aqucst @s, per tant, un ciis cu- 
mplex, un cas dificil. Jo, en  tiq~test cas, agraeixo at senyor 
i ducchetli qiie n o  Iiagi posat en dubte I’executh-¡a professional 
CIC la gcnt, dcls mctgcs, dels sanitaris cluc lian intervingut en 
aqucstcs qiicslions. .Jo crec qire csli fora de tot dubte la rectitud 
dc la sem actuacib, peri), malgrat tot ,  jo vull repctir que, cvi- 
dent inen t , la i 11 vil I i desa provi siona I és, senyor I, iicc het 1 i ,  LI n a 
situacii) transitbria, que ;icaba at cap de yuatrc anys i mig amh 
cl pas ti la invalides;i permanenl, si aixb esj~tstific~i, o bé amb 
I’alta iiikdicn, q ~ i c  pol scr clonadii en  qualscvol mor nen^. I l i  pot 
havcr hag~it alguns errors, 6s ceri. 1 li  pot haver hngui algunes 
turclmccs cn Ics notifiaiciorrs dc Ics al tes, kirn hi: ho adtnelo. 
Pet6 c l  yuc,jo l i  ~ L I C  assegu~wr‘al senyor L ~ i c c h c ~ i i  ks  qiic tota la 
g m I  pt’etcs~imciit malalta han estat cloniits d’nlla si Ixi scmhlai 
oportii, NC tnprc desprks d’huver-se’ls E‘cl u tia revisi0 prbvia, 
m i t r a  la cl i ia l  podcii pt-escntar - i presenten, rnoltcs 
vcg:i~lcs- iiii I-CCUI’S de reposicib p r q r  CIC la matcixa insliirrcib 
qtic  proposi^ la SWI iiliii, cluc ds  ]’ICS, i acluesl Institut Clatalr‘l 
dc la S f l L I Z  frllla, cle vcgades a kivor, dc vcgades Cll coiltr~l’ d’a- 
qiicst iwtit-s, i ,  aleshores, cticiit-ii t e m i  u n  altre recurs, que ds  
cl rcciirs ii Magistriilura, i la Mngistrutut-a, stmyor Lucchetti, 
per II la S C V ~  inloriiixi0, la M;igistt.nlura dc ‘I’rdxil!, htnbe el 
V L I I I  inl‘oi*mx que n o  sernpr-e, ni molt mctiys, clOna la rab als de- 
iirundants. Tinc aquí l i r i  plec de sentencies que l i  puc cnsenyar, 
cti virtLti de les quals n o  cs dbna la Ix‘I; cloncti la I-u0, en Icr’mcs 
generals, ii L i i i  40%) dels recurrents; a 1111 30% no cls cl6na 1;i rub, 
i l’allre 30% rcstuni desisteix. 

AC~LICS~:~ 6s lii sitimib. Jo coml~retic cluc, [al com jo maieix 
deia en unii rcspnsta ;i una pregunta sohre aquest t e m i  que 
vaig clonar per escrit a 1’El~liistre I )iputat senyor Santiago 
Ricni, que, cvidcntment, cul tenir present qiic en cl col-lcctiu 
af’cctat hi ha nonibrosos ciisos de treballadors amb LIIXI sil~iucib 
si,cio-cci)nbmicu Iwblemitica, tal cot13 el scnyor Luochctti 
mateix ha asscnyalal. Pcrh, cvidcn tmenl, jo hitig de fer. quc la 

meva gen1 trehalli cl’acord amb Ics nornies que lcncn; cstic 
convcnqul que 110 fa molt bé, i a mi m’és molt plaent aquí, 
davant cl Ple CIC la Cambra, defcnsar la conducta profcssionr-ll i 
etica, tant dels rnctgcs com dcls inspectors, con1 de tota la gent 
de I’YCS que ha inlcrvingut en aquests CIISOS, i el camí per re- 
soldre aquesta situacih, en tnt C R S ,  no pot passar, senyor 
X ,ucchetri, pel reconeixement tl’una invalidesa quan aqucsta 
sigui inexistent. 

Moltes grhcies, senyor President; moltes grkies, senyores i 
senyers cliputals. 

El Sr. VJCE-PRESIDENT PRIMER : Griicics, I-Ionorahlc 
Consellcr. Pcr contcstar tc la pariiula l’fl-lustre Iliputat senyor 
Antoni Lucchetti. 

El Sr. LUCCI-IETTl (df I’rsuó estant) : Perb tampoc pot 
passar, senyor Conscllcr, pcryuc sense cali revisi6 s’cnviin 
altes per correu, setise ni tan sols haver fet que els malalts cnse- 
nyin la Ilcngua; suposo quc hi estarem cl’aoord, en  aixb. 
(Rcwrw & vc~us,) Perqui: insistcixo quc crn sembla quc és cl 
tema grcu, en aqucsl cas; aclucst és el tema greu. 

Miri, senyor I,aporte, nosaltres estern lotalnient cl’acord que 
cal combatre cI frau ~ L I C  pot existir, i cluc dc fet existeix i que 
tols en som molt conscients que existeix, ijo també estaria d’a- 
cord qiic hauricm d’anali tm iLqucsta patologia oculta en 
aquest frau, i hauriem de parlnr de tu cobertura de I’atur, per 
excmlde, cle les presiacions d’alur a quants aturats arriben, i de 
moltes coses hauríctn CIC parlar tmhe per analitmr, des d ’ ~ i n  
punt CIC visla una mica rigorós, el  terna de la patologia aqiicsla 
oc~iltii en aquests casos. PcrS, cl que 6s innclmissihlc és que la 
niiiiwrii de Iluitai .  contrn cl íiau sigui dir : <<l)oneu-me el l l istat 
de totu In gent que a 1’UVA M I f’a no se quant lcnips es va quali- 
ficar cl’un~i determinarla mancra>~,  i q ~ i c  lnspcccii), cluc cls 
melgcs dc capr;dci*a, scnsc una I I O V ~  rcvisih, cnviiii cartcs 
dient : <( Vostks estan noti ficuts qiie eslan clonals d’alta. )) Si 
aquesta ks  la niaiiera CIC l lu i ta r  contra el frau, nosiiltres diem 
que és una inda rnancra CIC lluitar contra el T i m .  Potscr si; 
potser sí cluc rl’un col-lcctiu del cent pcr cent, i w s t k  diu yuc  té 
senthies,  jo ei3 tinc L I ~ S  alires, de scntkncies, jo no Ics tinc 
tolcs i, per tant, 111.1 puc parlar de Ixxcenlalges, perb tinc sen- 
tfincics. i3xiivamcni, clcii scr aqucst 40% que dbna la ra6 que, 
de tota tnancrii, 6s superior al 30% cluc no dóna la mb, i no sc1 cl 
30% q ~ i c  desisteix quin contingut té. Ikrb, senyor Conseller, 
es cluc hi tia tnoltíssinia gent qirc tio prcsenla el rccurs, pcr 
moltcs cliies~ions. 1 li  IM mol to gent q ~ i e  110 ucut t i  Magistl-alurn, 
i d’acluesta gcnt tamh@ hi ha gcnt cl~ie td r i i0 ,  co~i i  lamhi  segu- 
i+:itimzi hi ha gen1 cluc no 16 rab, i nosiiltrcs 110 cstcin i iru ctiscu- 
t i r i1  cls ccisos en quk, m i r i 7  s’liati cticertat, s’hun enviat Ics ultcs 
per uorrcLi i ,  cí’cctivnment, hi havia algú que si qiie l i  tocava 
estar d’atla. 

I-Jstcm client que hi ha C~ISOS en clvb tio corresponia hwer 
ciotint aquestcs altes, quc no corresponia, com s’ha posat CIC 
manifest pcr i nformcs medics f‘cts pcls mateixos mctgcs que 
havicn pres aquesta clccisi6. 1 6s uqucsla la qücstió cluc ;-i lios- 
altres cns sembla yiie &s greu, i etis sembla que és greu perqik 
aixb signi ficurii (li ficu1 tats ecoiihiyues per a aquestes perso- 
nes que han estat qualificades rl’aqLtesta manera, nosal trcs en- 
ic t i  c rn y HC injust a ni c 11 I ,  c l  i li cu I t a t s eco nbm ique s pcrq LIC 

poclcn trigar --i en cls ilifornics cluc tmdtrcs tenim iiixh es 
posa dc tnanifesí - íins i tot ii vegadcs dos anys a regularitm 
r~luesta situació. 
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Per tant, una qüestió que rn’agradaria també que wstk 
opinés sobre ella, és : és veritat aixb? S’agilitaran els trirnits 
perque es facin novament aquestes revisions i es reposin a 
aquestes persones all0 que no se’ls havia d’haver tret en cap 
cas? Aquesta seria també la nostra repregunta, o la nostra 
reinterpel-lació. 

El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Grkics, lllustre 
senyor Diputat. Té la paraula I’i Ionorable Conseller, senyor 
Laporte. 

El Sr. CONSELLER DE SANITAT I SEGUKETAT 
SOCIAL : Griicies, senyor President, també molt breument. 
Senyor Lucchetti, *jo el que no puc admetre és qiie a aquests se- 
nyors se’ls hagi donat I’alta per correu sense cap altra revisió. Si 
en algun cas s’ha fet així, que m’agradaria molt que m’ho de- 
mosirks, s’han de prengre realment les mesures oportunes, Jo 
el quc l i  puc assegurar 6s cluc tota aqucsta gent ha estat revisu- 
da, i cluc el judici dels professionals que Ics han revisat ha estat 
jo m’atreviria a dir que generbs. 

Miri, senyor Lucchetti, aixh a mi em recorda un fet molt fre- 
qüent, que il mi em passava molt freqientment quanjo era pro- 
fessor d’universitat -professor d’universitat encara en  sóc, 
pero no exerccixo; rncntre no cm jubilin sóc professor de la 
Universitat-, i, aleshores, molts alumnes i molts pares cni 
venien a veure dicnt-me les grans injusticics que es reien a 
l’hora de qualificar, a 10 Universitiit. Jo els donava l a  rai>, pcrb 
els deia : <<No és que es facin injustícies perqub se suspengui 
gent quc mereixia aprovar, sinó que les in-justícies quc es t’an, 
Ics grans injustícies que es fan a la Universitat és que s’iiprova 
gcn t quc inercixcria scr suspcsa. H 

I, cn aquest cas, senyor Lucchetti, passa cxaclamcnt cl ma- 
teix. No es quc cs doni I’alta a gent que no se li  hagi de donar 
--excepte alguns casos que li  reconec; iols soni humans, ens 
poclcni equivocar, jo, el primer, i, pcr tant, no solament jo, 
sinó totes les persones que directament o indirectament depe- 
nen dc mi; hi pot havcr un crror humi  i aixii c s  el que serli 
revisat-, perh indies vegades hi ha alli) quc en  poclricm dir 
UI? cxcks dc tolcrimcia per la prohlcmiitica social, senyor 
Lucchctti, pcr dir-ho cl’una manera prou clara. Ili ha iinii, 
potser t?ns i tot, ampla i no sb si de vegades cxuessiva compren- 
sih per part de les parts implicaclcs a I’hora de jutjar si iina per- 
sona iiiercix seguir estant de baixa o no. Aqucsta ds la situacib 
real, i ,  evidentment, sense que aixb comporti allres coses, aixb 
si quc comporta quc nosaltres, aquesta bossa quc hi ha a Cata- 
lunya, yue hem heretat malauradament, i quc hem cl’aniir me- 
tabolitzant, paint de mica en mica, el noslre propbsit es, amb 
tota la lliberditat, amb tots els rcspcctcs pel dret dc tothom, 
atenent tots els recursos que calguin, revisant extensainen t 
totes aquelles persones, rectificant en els casos que hi hagi 
hagut un error, pero nosal tres no podem parar, crec jo, en justi- 
cia, en aquest camí d’anar progressant pcr tal d’aclarir aquesta 
situaci6, que pot semblar en alguns casos una solucib per a 
aquesta problcmitica socio-cconbmica, pero quc en el fons n o  
és una solucih prevista per la normativa vigent. 

Moltcs gricics, senyor President. 
El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Gricies, Monorablc 

Conseller. 

interpetiació i i  Conseli Execiitiii 
sobre la creació de la Cornissii, 

Interdepartamental per a la Dona 

El punt segiicnt cle I’ordre clel dia és la interpcl-Iació R I  Con- 
sell Executiu sobre la creació de la Comissi6 Interdepartamen- 
tal per a la Dona, que formulen les Ildustres Iliputades senyora 
Rosa Harenys, senyora Marta Mata, senyora Maria Rosa 
Viadiu, scnyora Africa Lorcntc i senyora Pitur Ferran. Per 
substanciar-la, tinc el gust de donar la paraula a la Ilhistre 13- 
putada senyora Rosa Rarcnys. 

La Sra. BAItENYS : Gsicics, sctzyor Prcsident; senyores i 
senyors diputats, aquesla interpeElaci6 té per objectiu demanar 
al Consell Executiu, suposo que en aquest cas al Conseller cle 
Govcrnacih quc hi cs present, quins són cls motius i propbsits 
de capteniment del Consell Executiu en selaci0 amb el compli- 
ment de la Resoluci6 81/11 dcl Piirlament de Catal~inyii, sobre 
Iu Promoció de la Dona. 

Rccordaran que el dia 1 O de juny de! 86 la Comissi6 de Justi- 
cia, Dret i Seguretat Ciutadana iiprovi la Proposicib no dc Llci 
a la qual he fet referkncia. Aqucsta Proposicih no de Llei [e per 
objectiu promoure la igualtat de dret i dc fct i la no- 
ciiscriminacii) entre els homes i ies dones, i pronioure equilíiti- 
vamcnt la parlicipacib de la dona en la vida social, cultural, eco- 
nomica i política. Aquesta Comissi6 ha d’exercir fiineions com 
Ics de proposar al Consell Executiu incsLircs normatives pcr tal 
de garariíir la igualtat d’oportunitats, rccopilar informacih i dn- 
eumentacih en relació amb la problemiiticu cie la dona, coordi- 
nar Ics actuacions dcls difcrcnts dcpartarncnts, cstahhr formes 
clc relncih i de col-lahoracib amb cls prngrarncs quc clcscnvnlu- 
pcn cis ens locals, o sigui, els grups i cntitats socials, fomentar 
la prcstació CIC serveis públics, vetllar pcl cornplimcnl clcls trac- 
tats i normatives internacionals i crear un consell assessor. Dis- 
culpin, senyores i senyors diputats, cl repis del quc va ser !’a- 
provacih cl’aquesta Kesolucib, pcrb crec que calia I‘cr mernbria, 
donade la marginiilitat amb CILI& s’cstr‘l tractim t aqucst tema des 
dcl Consell Ihecutiu. 

M’;igraclaria rccorciar al Consell Executiu i R les senyores i se- 
nyors diputats que aquesta l<csolució va ser fruit cl’un treball i 
d’un   cord entre tots els grups parlamcntaris, pc~-o nioll especi- 
alment aqiicst acord va ser estudiat i negociat entre les diputa- 
des d’nquesla Cambra. Pcnso, com a cnnscqiihncia --i si no 
ni’equivwo-, que hi ha unti prcocupacih forta i també una in- 
dignaci6, jo persaniilmcnt puc dir una inclignacih, per E’¡ ncom- 
plimcnl, a hores d’ara, cl’aquesta Resoluci6 que viirem aprovar 
el 1 O de juny. 

Aquest sentir cs un sentir propi del meu Grup; també 6s un 
scntir de grups i d’cntitats socials que estan treballant en el 
carrer per fer avanvar aquestes condicions d’igualtat i CIC no- 
discriminaci6 entre els homes i les clones. 

Jo crec quc amb aquesta actitud dc dcixar passar, el Chvcrn 
dc Convergencia estB generant dcscon fianqa entre lirnplis sec- 
tors dc ciutadancs, a la vcgadii que estableix més clisthciii 
entre I’executiu, entre In institucib parlamentAria i la geni dcl 
carrer, quc vol fcr avanqar aquests tcrncs en el nostre pis,  a 
Catalunya. 

Si mal no ho recordo, quan virem discutir els pressupostos, 
f ins i tot vircrn aprovar una petita partida, simbblicíi, amb la 
q u d  nosaltres no csthvcm d’acord, pcr ciidegar aquesta Coniis- 
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si0 Intcrdcpartamental. Nn obstant aixo, (21 cap de sis mesos, 
aquesta cliicstib conlinua en un punt mort; sembla que no té 
sortida -potser si, potser aril el scnyor Conseller em dira que 
ja el Decret ha passat pel Consell Executiii; estic a l’espcra de 
la seva resposta-, perb aixo em fa portar ii recordar. situacions 
anteriors en qub tarnb6 Ics resolucions que iinavcn cn aquesta 
liniu de propiciar la igualtat i la no-discriminació han estat, por- 
tacles pel Consell Executiu, paper mullat, i hauricm CIC recordar 
la Resolució 47/i, dcl 1982, en la qual s’estahlien mcsures cn 
matkria laboral i cducativa per a la no-discriminacib, o tarnbc 
padricm rccorclar, a I’inici del periode de sessions del 1985, cn 
quc cl Diputat clel meli Grup, el Dipulai Raimon Obiols, repli- 
cava el programa prcscntat pel President de la Generalitat 
pcrque no s’cstablicn mesures o progriimcs pcr afrontar els 
problemes niés urgents dcl 53”) de la poblacid, de Catalunya, 
que sorn dones. Aquesta propostri, aquesta interpet.lacit5 del 
Iliputat Raimon Ohiols no va ser ni contestada en aquell 
inomenl 1x1 f’residcnt cle la Generalitat, quan defensava cl scii 
programa cie govern. 

Just en iiqLics1 moment, quun cl Govern de Convergkncia i 
IJni6 fa gala dc la sevc-i proximitat cultural a Tluropa i quan, 
davant d’al tres cornuni tats aulbnomes lircsunieix cl’act uacions 
cpre consiclcren capdavanteres per a la política wlonbrnica, 
deixen cic banda resolucions i programes d’impuls per 21 la pro- 
rnocib i la no-discriminacib dc la dona, que des d’alti*cs instin- 
cies nclministnitives i de govern cs porten a cup a fi d’;ivai>Gtir 
en aquesta igwdlai B la qui l  fcm referi=ncia. Et11 sembla guc no 
cal tornar a reccmiar el que ja viircm discutir i plaiitcjar cn el 
moment de proposar’ aquesta ProposiciO no  cle Llei, és 11 dir, Ics 
resolucions del I985 del prograrnn i clel decenni dc ii dona cie 
les Nacions Unides en la qual cs recni i ianwa 121 creacih cl’lnrgzi- 
nisines multiscctorials dintre dels govcrns; també la resolucirj 
dcI Consell d ’ E ~ ~ ~ p i i  en la q u d  cs rccotnanava tam bd la crcnci0 
de inccanisiiies instilucEon:ils per ii I’iqiicnciri dc programes 
dcstjuuts u fer. possible la igualtat i tarnbi: vull recordar cl 
rcccni ncord cicl Govcrn de I’Estat, cluc s’lia cornpromks, L j ~ ~ n t  
m h  cls Ixiisos comunitaris, u descnvolupíit. 1111 programa d’ac- 
1 uac i b per la ig ual t at d’opor t u n i t als, ni i tia nqn n 1 LI II 13 I a i ri e l i  na I 
cluc s’iriiciarii cl  1987. 

ACJLICS(, senyores i scnyors diputats, senyor Conseller que 
m ’ h u  de contcstai; és cl inotiir dc la meva intcrveiioib. Aixb és 
LIIXI milsica repetida, és i i ix i  miisica /)is; fii sis, set anys que 
cstcm dicni la matcixa COSH, el Grup Socialista, cn aquesta 
Catnbrn. FJn aquest momeiit l i  pregunto si estan clisposals t i  en- 
ilcgar u n a  política c l m  i iinii politica clccidicla cap ii la C O ~ S C C L L -  

ciri dc gmritics que facin possible la iguallat dc fet, d’acord 
:ini13 ullh que estableix I ’ I h i l u l  i mi t janqmt la Proposició no 
CIC Llci que v ~ i i m ~  aprovar el 10 dc juny  ii la Comissib de Justí- 
cia, Drct i Segurciat Ciutadana. 

Molles grkies, senyor I’resicicn t. 
KI Si-. VICE-PKhSlDEN‘I’ PIUMER : Crskies, 11-Iustrc ili- 

putada. I’cr :t contestar la intcrpel*laoib, té la p:iI:iula 1’Honr)r;i- 
blc Consellcr scnyor I3assols. 

13 Sr. CONSELLEK I ) E  GOVEI<NACI6 (Agustí M. llus- 
sols) : Senyor I’rcsiclent, ii-lustres senyores i sciiyors dipuials, 
la interpelhcii~ que coniesto es refereix coIicrctmcii t d s  pro- 
pbsils cle capteninicni dcl Cmscll  ExecLiliu amb vislu a I’UCOIII- 
pliiiicni dc la Rcsolucib aprovarlw per la C‘omissiis rlc 3 d c i a ,  
U n t  i Seguretot C‘iutadana el 10 de juny, sohrc a la proniocib 

de la dona, per dir-ho en una sola frase. 
Bé, els propbsits del Consell Executiu són -i no poden ser 

altres- d’absoiut respccte a aquesta Resolucib i, per tant, el 
proposit és d’acornpfiment cle la Resalucib, perb mmpliment  
en tots els seus [ermes, sense cap vaciklació, amb I’eficicia i la 
cura que requcrcix un  tema de la irnporthncia de la Rcsolucib 
que motiva aquesta intcrpellació. 1 aixo ho dic en termes molt 
categorics, responent I’acusnció de la Ilulustre Diputada inter- 
pel-lant, d’una voluntat, no j a  de passivitat, sinb fins i tot de re- 
sistencia per part del Consell Executiu, rcspectc a l’acompli- 

omcnt d’aqucsta Rcsolucib i ,  cn termes més generals, amb refe- 
scncia a endegar i portar endavant iina autkntica politica de pro- 
moció clc la dona. 

No n’hi ha prou, naturalment, que jo digui que aquesta 6s la 
nostra voluntat, sinó que cal clemostrar-ho. I jo he de dir que la 
i)iputada intcrpclhnt ha estat en ccrt punt profeta : ha dit cluc 
esperava que el Decret que crea aquesta Comissió, que inicia 
l’acomplimcn t d’aquesta Resolució parhmenthria potser ja 
havia passat pel. Consell. Hé, aixh, efectivament és així, perb 
surto al pas de tota suspicicia. possible que en l’inirn rie 
molts dels diputats presents hi hagi la idea que aqucst Llccsct 
ha estat aprovat en una cle Ics iiltirncs rcunions del Conscll, 
quan la interpeMacii, s’hwia ja introdui’t en la Cambra, pes6 no  
és així. El mateix mes de juny  el Consell Executiu va aprovar 
el  Dccret de creocih d’aquesla Comissib, Dccrct que respon ab- 
solutament al sentit dc la JVoposici6 no CIC Llci aprovadii, i tant 
és així que hi ha un autentic paral+lclisnie entre la Resolució 
del Parlament i el llecret aprovat liel Consell Executiir, perb, 
aixo no obstant, jo desitjo llegir, si més no, I’cxposició dc 
motius d’ayuest ikcrct, pcrquc cf6na una idea exacla de quina 
6s la volunlat politicii, cl cqiteniment dcl GoveIn de la Gencrn- 
litat pel que B ;iquest;i materia, i cl ikcret  comcnqa dient : 
<{La mil1or.a de la prescntaeii) i purticipació de la donn en cls 
imhi ts social, cul tural, cconimic i polític, a ix í  corn la pt‘omocib 
dc la igualtat CIC dret i cle b t ,  i la no-discriminació entre homes 
i doncs s6n qiicstions que el Govcrn de In Generaiitut conside- 
rti cluc cal i mpulsu de forma prioritiria. >> Poso cspecial kmf‘asi 
en I n  paIaula, en I’adjectivncib dc la paraula << prioritiria l), que 
denota, doncs, quina és la voluntat autent ica LICI Consell Exc- 
ctitiu rcspccte B aquesta makria, i també CII el fet que, eti cl 
mateix mes qiic aquesta Catubra -o I n  Comissi6 dc Justícia i 
I 3  ret d’zi y EI es la Ca ni bra - aprovava ay ues t a Resol uci 6, aquc 1 I 
inatcix mcs, en el Consell Executiu, s’aprovava cl Dccrct que 
c rca riq uesh Go rn i ss i6 

Dc manera que, almenys en aquest primer pas, no sc’ns pot 
negar iina diligencia, penso jo, lloabie, i l’expressió 6s ln 
mostra d’aqtiesta autkntica voluntat politica que anima el Con- 
sell. I he cle d i r  encara algtinu cosa més, en ordrc a aquest De- 
cret. LCS finalitais CE Ics funcions que es prcveuen que ha rlc 
desenvolupar aquesta Comissib guarden, corn 6s natural, un 
absolut paralklisme amb les que assenyala Ia ICesoluciÓ quc 
motiva la interpcl.lacib; és I I  dir, proposar al Consell Executiti 
mesures normalives, clithorar informes, formular recomanaci- 
ons, recopilar informwib i documentacib, fonientar la presta- 
cib de serveis públics, vctllar pel compliment de la legislació 
apIovada.. . En fi,  un períccte paral-Iclisrne amb la I<csolucib 
píirlmcntiiriii quant u1 cluc cn poclríem dir els continguts. 

I l m h k  v d  la pena CIC mencionar la compasicib d’aquesta 
Comissib, perquk td: també ~ i n  significat : la Comissih cs 
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prcveu que sigui presidida pel rnatcix President de la Generali- 
tat -quc podrli delegar la Presidencia en u n  Conseller-, el ni- 
rector General d’AAfers InterdeparlL?rnentals, un director exe- 
cutiu, que ha de ser nomenat per Decret del Consell Executiu i 
que tindrri rang de director general, i un reprcscntanl de cadas- 
cun dcls ctepartamcnts de Presidkncia, Governació, Ensenya- 
ment, Cultura, Sanitat i Seguretat Socisl, Justícia, i Treball, i 
un secretari. ks a dir, es una comissi6 h-nplh, i cal clcstncar que 
cs disposa larnbk, expressament, que els que han d’ocupar els 
ciirrecs de vocals de la Comissib, designats per tota aquesta 
skric clc dcpartatncnts, han de tenir tambk, corn a niinirn, el 
rang de director gencral; és ii dir, que aixb significa que es vol 
donar a aquesta Comissi6 un  all nivell, d’acord amb la irnpor- 
timcia del tema que ha dc tractar i amb aquesta voluntat politica 
nostra a la qual estic fent constant refer6ncia. 

Ara bé, des que es va aprovar aquest Decret fins ;i avui, no 
s’ha posat encara en marxa aquesta Comissi¿& hi ha hagur clifi- 
cultnts, no només l’estiu, que ha estat pel mig, i que sabem 
corn dificulta, corn obstaculitza I’iniei de noves activilats, 
I’entracla en marxa, la posada en funcionament de nous orga- 
nismcs, sinb tamb6 rcspecte als nomenamcnts d’alguns dels 
cimecs que han d’obrir aquesta Comissió i ,  moll especialment, 
del clircctor cxccutiu. Rixb ha representat un retard, un retard 
quc nosaltres som els primers de lamentar, perqui: havíem co- 
menpt,  doncs, d’una manem indiscutiblement accelerada, 
pcrb també tinc la sdtisfaccib de poder iifirmar i anunciar a la 
Caiiibrii que aqucstcs dificultats estan absolutarncnt supcrrdes 
i que, per tant, riquest Decret serii imrnertialarnenI promulgat, 
i no solament promulgat, sinb dcgudarnent desplegat i posat 
en et terreny de la prictica amb I’cntrada en funcionamcnt cl’a- 
quest il e0 117 iss ió. 

I precisameni amb aqucsta confianqa en cl Projecte de Pres- 
supost que aquest Parlameni h a u r i  d’examinar i dcbalrc i apro- 
viu-, si s’escau, cn un proper PIC, s’introdweix una  particla, una 
doracib pcr ii aquesta Comissici, dotacib que pot semblar 
cxiguii --;I mans de In Cambra csti cl fct dc millorar-la-, pcrb 
quc no ho ks7 cluc jo cntcnc ~ L I C  6s suficient, si tenim cn 
compte quc estcni davant la creació cl’un organisme d’estudi, 
cl’elaboracih de propostes, de suggerinicnts, pcrh que pnt, lins 
i iot, l‘ormukar un programa d’acluacions, per6 quc no li: una fi- 
tialilat exccutiva, cluc no ha de descendir U I  terreny cle les sub- 
vencions, les ajudes, etcetem, quc 65, per lant, una comissió lli 
dotació de la q~ial ha de rcspondrc n o m h  a Ics despcses 
d’cstructura, i cncara aqucsks despeses d’estructurn seran mi- 
nimes perquk, corn quc és una comissió inlcrdcpartamental, t6 
co berles les seves despcses bBsiqucs per la mateixa organ itza- 
cii) de la C;cncralitat de Catalunya, i aixi, e n  l’articte qiiart del 
Llecret, es diu ja que el Departament de Presidkncia prestarB 
suport persona1 i material a la referida Comissi6 i, així rnatcix, 
la Comissió podrh sol-licilar dels difcrcnts departamcn ts de la 
Generalitat I’adscripcid, del personat necessari per a I’assoli- 
ment de les seves tasques. 

Per tanl, considerem quc, almenys per iniciar la seva singla- 
diira, estari suficientment clotada amb la quantitat mínima- 
ment lirevista en el Projecte de Pressupost, presentat, introciu’it 
ja a Ea Cambra. 

Jo espero -i ho dic amb unii csperanqa plenament fonamen- 
tada, amb motius per poder establir aquesla afirmació- que el 
cluc resta cl’any scri suficient per ultimar els t r h i i t s  i els norne- 

iiarnen ts perqui: aquesia Comissió, desitjada per tots, senyora 
Barenys, corn ho demostra el fct que la Proposicib no de Llei 
va ser prcsentada per tots eis grups Iiarlariicniaris i uninime- 
mcnt aprovada i ,  per tant, aixo crec que ha dc dissipar tot recel 
i, per lant, jo espero que a I’any 1987 riquesta. Comissió podrii 
actuar amb plena eficiuia de la manera quc tots, tots els iiqui 
presents, i també el Consell Executiu dc IaGencralitat de Cata- 
lunya, desitgem i esperem. 

Moltes gricies, senyor President, senyores i sciiyors 
cliputals. 

E1 Sr. VICE-PKESII)RNT PRIMER : Grhcies, I Iononihlc 
Conscllcr. Per contestar tk  la paraula la Il-lustre I l i  putacia seny- 
ora Rosa ljarenys. 

La Sra. RAliENYS : Grkics, senyor President. Senyor Con- 
scllcr, voste s’ho creu, aixh que m’ha dit? (Riulles.) Aqucsta 
Diputadn no s’ho crcu i estic coiivcnqucla que molts dels dipu- 
tats cl’questa Cambra tampoc, i no hi ha dublc quc Ics diIiuta- 
des quc virem cstnr trcballmt ayucst prcjectc per crear aqucsta 
Cornissih Interdepartnmental, incloses les del seu Cirup --em 
pcrmcto fer un judici de valor respecte a elles-, no hi estan 
ci’acord, senyor Conseller, no hi cstan d’ncord. 

De fet, el I.)ecret, el podran discutir quan vostks el promul- 
guin, perclub encara que vostks tinguessin molta voluntat poli- 
tim el mes dc juny, s’ha dcrnostrat amb cl pas del temps que no 
era voluntal política. Van complir un  compromís amb ~ina 
pressi0 que cls vcnia ct’un grup rlc dones, entre e h ,  el X , I %  
de diputats d’aqucsta Cambra; alcshorcs, vostks van pussar el 
Decret pel Consell Executiu, el van fcr, el van rcclactar i w n  
dir : ({estern d’acorci en aixb, perb som a íinals dc novembre i 
aixb no s’ha miiterialilzal. )) 

I-I¡ havia set milions de pesselcs nprovuts cn el Pressupost de 
1986 quc estan alli, congclats, quc n o  s’han fet servir. Per 
tant, <(obras son aimores)> -perdoni l’cxprcssii, cn wte l l i -  
((y no buenas razoncs)). El cluc vosle e m  diu 110 demoslra 
bona voluntat. A més a mes, amb bona voluntat no n’hi ha 
prou; el Censell Exccutiu ha d’irnpulsar les iniciatives que s’ii- 

provcn en aquest Parlament, Ics ha d’irnpulsar i Ics ha dc tirar 
endavanl. Vostes, fins ara, no ho han Tel, i em pcrrncto dubtar 
que ho f x i n  el 19x7. La quantitat  exigua de sct milions de pes- 
setes dc pressuposi per tirar cndavant unii Comissi0 Interde- 
partamenial rlc la 13ona demostra que no hi ha voluntat política 
cle tirar endavant progranies pcr la proii-iwii) de la igualial i la 
no-discri minació entre homcs i doncs. 

Aquest programa no  és un progrania del seu Govern, no es 
un progrania de Convergbncia i üni6,  i cada vegada cluc 
porteni cl terna aquí ai Parlamcnt ens diuen que  sí, que en 
tcncn moltcs gams, que els agracla molt, perb a I’hora de la vc- 
ritat vostks no fan política per la no-diucriminxib, no cn fm; si 
més no, no cti fan en eis termes que nosaltres plantegcrn aquÍ 
al Parlametil i en el qual el 8,1% de diputats i diputades, diputa- 
des cluc hi estem d’acord -les del scu Grup parlamentari, les 
del meu G S L I ~  parlamentari, les dcl Grup parlamcntari del 
I’SUC. 

Alcshores, scnyor Conscllcr, jo li  recomanaria que, amb 
una dotacib de set milions de pessctes, val m6s qtic no tregiii a 
la llum aquest Decret i ens cpieclem tal com eslem, pcryuc ens 
estalviarem moltes discussions que no ens portaran enlloc. 

Gricics, senyor President. 
(L 7. SI: Viw-prosidt~n t Segon suhstiti4ri.x- f 7. Si: Viw-príJLvidiwt 

. . . . . . -- 
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Primcjt- m kr ditwcib de/ dehui.) 
li1 Sr. VICE-PRESIi3ENT SEGON : Moltes gricics. El 

scnyor Chnscllcr vol replicar? Tb la paraula. 
E1 Sr. CONSFLLEIC DE CX)VI’:RNACI6 : S í ,  senyor Presi- 

dent, des CIC l’cscb mateix. En ityucsta rcplica la senyora clipu- 
tsda interpclhnt ha fet profccics polser pcryui: jo he dit que 
cra uila bona profeta, .;a qiic havia encertat que realment, 
cloncs, hi havia, hi ha un decret, n o  u n  clecrct recent, un dccrcl 
del nies de juny. I ha tornai ;E fer profecies de fu tur  dicnt que 
no cs crcu Ics mevcs ~xirnulcs 1x1 cluc fa a aquesta voluntat que 
jo vinc expressant i aqricstas realitzacions immediates de pro- 
veir els nomennmcnts cl’iaqucsla Comissi6 i posar-la en niiit-xa. 
Jo, de carii a profecies, noni& li pirc contcstar que el temps 

dir& i que jo tinclrd: molta satisfiiccib, dintre dc molt poc 
Icmps, de podcr-li dir - i  em penso quc ella en aquest 
niomen t ,  encura que i10 liligi m u l  tat profeta aqLicsta segon;) 

vcg;~ia, tambk estari molt saikkta-, podcr-li ciemostrar cluc 
la Coniissib és unii rcaliiat i q~ie trcballn de la rnancra eíicaq i 
:iciiratla cluc, ho rcpeteixo, la irnporiiincia del tema niereix. 

Res mks, senyor Prcsident. Moltes gricies, senyorcs i seny- 
ors di pu hls. 

IntcrpcElacih al Consell ISxccutiu 
sobre la rcestnicturacih i la reconversi0 de Ics vinyes 

tle les comarques meridionals 

més del tot forcn replantades. La comarca iniciava una fatal da- 
vallada. Els anys cinquanta, amb la FormaciA dc la Comunital 
Econbmica Europea, es col.lapsA cl tradicional nicccat clcls 
vins del Priorat amb les firincs elaboradores cl’apcritius i vins 
generosos H Iu Catalunya Nord, i va perdre el seu principal 
mercat, quc s’ha d’intentar i caldria recuperar. 

L’cscabrositat del terrcny !‘a ciificil la mccanitzacib del mi 

conreu; els 1 levats costos de producció i els baixos preus dc co- 
mercialitzacih cl’aqucst tipus de vins exigeixen la reestructura- 
cib i Iu recotivcrsi6 d’aquesl sector productiu. 

Quant a la reconversió, esludiar i introduir noves altcrnatti- 
ves cie cultiu d’acorcl amb la climatologia i els recLirsos acliiífcrs 
d’aclucllcs terres, que cal potenciar i aprofitar al iniixini. 

Donades, per tant, la cr)niplcxitat i la importrjncia cl’riyuest 
tema per ii I’cconomia rural de Ics comarques incridionals dc 
Catalunya, aquest Diputat LIS formula la següení intcrpel.laci6 
1 {< quili 6s ct programa cl’actuacih dcl Depariaiment cl’Agricul- 
tura ,  Ramaderia i Pesca pel que fii a la reestructuracib I la re- 
conversió de les vinycs, d’iacard amb ci que disposa l’Ordse Mi- 
nisterial dcl 14 d’octubrc del 85, concordat amb el Reial 
llecret 275/84, i especialment cn les zoncs de dcnominacii, 
d’origcn Tarragona i Terra Alta? )) 

Griicies, senyor Presiclent; grricics, senyores i senyors 
d i 11 ut 11 Is. 

E1 Sr. VICI-’,-Pl<ESIDrlN’T SEGON : i k r  contesiar, en nom 
del Consell Executiu, té la paraula el scnyor Conseller 
d’ A g I i  c LI 1 t LI rii. 

E1 Sr. CONSFiI,LElt L3’hCil<íCCELTURA, RAMAílI<i<lA 1 
P I X X  (.Iosep Miró) : Mot tes griicies, senyor President. Se- 
nyores i senyors dipulats, I’existcncia d’un reial clecrct, cl 
27S/H4, cluc cstablia el pla rlc I*cccstructurxih i rcconvet.si6 de 
Iii vinya, va significar L I I I ~  psssibilitat inicressnn~ clcs de lli 
perspecliva de la política agriria de Catalunya; en erecte, mal- 
grxt que la major pzirt de I n  supcrticic vitivinicola catalatia csti 
su bjccte :i denominacions cl’origcn, no tk problemcs quan t  a 
excedents de vi rlcstinats ;i alco ho! ni produeix i i i ia  grati 
quantitat  de vi dc baixa qualitat, seniblava lbgic aprofitnr i ~ n a  
possible rent de fina iqaiiicn t .  

l in aquesl  senti^, CN van enclcgar cstuclis de corn lioclícni uli- 
litznr riqucst Llecret, i aqucsts cstuclis v a ~ i  concretar-se en dues 
iirecs, la qirc corresponia a clenominacinns d’origcn de Terra 
Alta i Tarragona, amb motius difcrcnts cacln LIIIU d’cllcs. 

En relaoib a m b  ?’erra Alta, que es una itrca, com la del Prio- 
ral, umb possibilitats cl’incidir cti cl mercat viiivinicola, perh 
q ~ i e  produeix vins d’alta grnduaci0 que, av~i i  dia, oc~rpcn u11 
scgrnenl del mercut l ietil i amb tcndcncia a clect-Cixcr i cluc, en 
conseqiihcia, calia replnn tc-¡as-se LI ti ii It re t i piis CIC prod iiccib 
dc vi. 

En relaci0 amh Tarragoria la ra6 cra diferent, existia ja una 
tendkncia gencralitzadii I I  li1 clesapsriciij clcl conrcu de la vinya i 
i t  la iriiplantacih d’altrcs conixiis, lali t Ilcnyosos corn hcrbacis 
C I C  mi llor t.endihilitar. 

Sobre la h s e  d’aqucsts plantejaments, F’Ordre del 14 cl’octu- 
hrc dc l  85 va reprcscntnr I’aplicacih del Pla de reestructurxjb i 
rsconvcrsih a Catdunya, que vit posar-sc cn niarxa, en  el cas 
dc C : I ~ ~ L I I I ~ : ~ ,  sol>rc la base de li1 Kcsolucib del 1.8 cle novembre 
del 85 i, juntamen1 amti cllu, cl 25 de novembre, la crexi0 
d’Linii comissi6 i tnpot-tant, la Chnissió Tkcnica dc Vdoracib i 
Scguinient del Pla que integrava, intcgra, tant I’hdministi-ació 
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com les organitzacions professionals agriries. 
Les accions inicialment prcvistes ocupaven un total CIC 4.000 

hectimes, 2.200 de reestructuració i 1.800 de rcconversib, 
pero molt aviat es va veure que aquesta dislribucih interna 
entre els dos conceptes no era la que realment interessava el 
pa& perque, amb una certa sorpresa, es va veure que no úni- 
cament a Tarrgona, sinó també a Terra Alta, es prcfcria anar a 
la substitució de conreus quc no pas a la suhstitucib d’un tipus 
de vinya per un altre, és a dir, es preferia anar a la reconvcrsió 
per comptes de la reestructuracib. Aixo va fer que, sense modi- 
f ica el  nombre total de 4.000 hecthecs, es limitessin Ics dc rc- 
estructuració a SO0 i les previsions dc rcconversió a 3 S O U .  

Ida Comissió Tecnica va avaluar tambk els criteris rnaxims 
d’~iuh, i per la rcconversib, aquests van quedar situats a més 
de les 100.000 pessetes, per hecthrea arrencada, cn 80.000 si la 
substitució es feia per un conreu de vinya ..., perdb, per un 
coiircu de regadiu; 40.000, si el conreu era de secli, i, en cl cas 
de lu reestructuració, la xifra oscil-lava entre Ics 90 i Ics 
135.000 pessetes, segons hi haguks o no desinfecció de sbl. 

El nombre de sotlicituds entrades el 30 d’octubre de I986 6s 
de quasi 3.000 hectirees, concrctamcnl2.976, CIC Ics 4.000 ini- 
cidmcnt previstes, i ,  d’acorcf amb les prcvisions que cxis- 
teixen, s’espcra arribar el 3 I dc desembre del 86, data linul de 
l’aplicacib dcl Pia, a 3.500 hcctirces, que rcprcsentari de 
l’ordre del 87% dc la previsib del Pla, cs a dir, 1ir-i nivcll de co- 
mpliment entre allb inicialment cstirnal i el realment cobert 
molt importanl. 

L,a clistri buci6 de les 3.000 hectiirccs actualment jii efectives 
6s la següent : cn reconvcrsib, 2.840, de les yuiils I .582 corres- 
ponen a Terra alla i I .258 a ‘Tmagotra, i ,  en rccstructuracib, 
tan sols 136 hectirees, de Ics quals 90 a Terra Alta i 46 a 
Tarragona. 

Cal dir, per complimentar I’intcrks de la intervcncib del 
senyor Diputiit, qrre la m j o r  part cle la reconversii, ekc t  uatla ii 
Tarragona cs fa per substituir el conreu per 1-1 transfbrmacici en  
regadiu, mentre que  c? TcrIa Alta, tainhk, pel quc hcm vist iin- 

teriormeni, es Ta la substitució, perb en  aquest cas per conreu 
CIC secli, concretarncnt, per a la iniplmlacib de I’ainetller, amb 
cxcepció d’alguncs arecs que compondran la futura zotiit rega- 
ble del riu Albcrs. Amb qucsta implanracib cle I’aniclller, no 
sc’ls escapari als senyors diputats, q ~ i c  no hi s011 alicties dues 
raons : una, les perspectives del diagnkstic del nostre ingrks ;i 
la Comunitat, certamen1 hvorablcs 8 tol el que sbn cls li.uits 
secs i ,  cn cspecial, II 1’ametIlcr, i ,  per altra banda, t’existencia, 
en 1’8rea d’influ&ncia, ci’un ccntrc important CIC difusib dels 
conreus llenyosos, i concretarncnt dels fruits sccs, com és el 
centre de 1’IRTA cle Mas Rovcr, que implica un pro& cle mil- 
lora continuada d’aquest tipus d’opci0 yue avui en dia la con- 
verteix amb una opció interessant perfectament competitiva, 
malgrat ser iin conreu de seci 

Centrant-nos en I’aspcc~c estrictarncnt e c o n h i c ,  quc 
siiposo que ks un dels yuc mcs preocupa al senyor Diputat, puc 
dir-li que fins a la data d’avui S’han fet efectius ja 36 milions de 
pessetes, dels quals 15 milions corresponc11 als pr-igaments que 
s’havien fet fins al 20 de juny i 21 milions m e s  corresponen als 
pagaments fets a principis cl’aclucst mateix rncs de novembre. 
Tot aixo pel que fa referkncia a nllbja certificat. 

Queden, per altri1 part, 23 milions, també ja certificats, que 
estan en procés de pagament i que compto que es facin efectius 

en el termini no superior a quinzc dies, i la resta, el que qucda 
pendent de certificacib, que pensem quc quedarh completat cl 
3 1 de descrnbre d’enguany, encara que possiblement quedi 
alguna cua per fer-se efectiva. 

En qualsevol cas, quant H ordres de magnituds, el Pla dc re- 
conversib, que haurii reprcscntat una injecció cconbmica im- 
portant per a aquestes dues rirees cstari, a efectes administra- 
tius i a efectes financers, prkticament culminat ;-I final d’en- 
guany, el 3 1 de descrnbre de 1986. 

Mol tes griicies, senyor President. 
El Sr. VICF,-PRESIDENT SEGON : El scnyor Diputat des- 

itja replicw? Té la paraula el senyor Vernet. 
El Sr. VERNET : Ciricies, senyor Prcsicicnt. Honorable 

Conseller, gricics per la vostra rcsposta. km preocupa una 
mica la doblc vessant del Dccrct quant a la rcconvcrsió. Vbs 
sabeu qire hi ha en estudi diversos projectes de regadiu que 
nfeclen lu Tcrra Alta i afectcn cl Priorat. I aleshores 6s quan 
aquí cizl que incideixi -i, de fet, ho fa- cl Ikpartament, amb 
u n  cstucti exhaustiu dels sols, per veurc quin tipus de cdtiu, 
aquestes terres que quedarien afectades pels regadius -si és 
que aquests projectes que estan cn estudi, segons la seva viabi- 
litat, es fan realitat-, a veurc quin tipus de cultius podrim 
posar a l l i  Es podria estudiar també un tipus dc ramaderia : no 
fa pas massa anys que allii hi havia encara ramals dc eitbres, hi 
havia ramats d’ovelles, i jo crec que aquests ramats poclricn re- 
tornar en nquclles terres. 

Després, tamb6 em preocupa, quant a la recoiivcrsii), 
aquests pagesos que, a la prirnaver;i.ia, una vcguda fcta la sol.li- 
citud, van arrencar les seves vinyes. Tinguem cn compte que 
I’esperit clcl Dccret és, pcr una banda, racionalitzar la produc- 
cib i ,  pes I’altra, rcstar exceclcnts de vi. Catalunya és u n  paÍs CIC- 
ficitari de v i  -no tindrícm problemes, cls catalans-; ara, a 
causa de la importació en miissa i indiscriminada de vins de la 
resta de, I’Eslat, es creen problemes. Aleshores, aquest pagbs 
que ha arrencat la vinya, cluc no t c  ramat, que ha ajudat cl 
sector perque no hi hagi uecidents, es troba que lici ha cobrikt 
encm les primes i es troba cluc no ha pogut veremar. Precisa- 
rncn t iiyucsts pagesos cstaii situats II les zones mks deprimiclcs, 
i ,  cs clar, ks pesat i és trist, aquest pagks que no ha cobrut la in- 
clcninització en arrencar la vinya i després s’lha trobat al setem- 
bre que n o  ha pogut vcretnar. 

Per tant, jo agrairia, amb aixb, senyor Consellcr, que s’agi li- 
tessi n al mixini els trami ts d’aqucsts expcdients. Espcro que 
així sigui, que tirin endavant, cmn ho íiin fins ara i amb bon 
ritme, l’cstudi dels projectes dc possibles regadius, tant a la 
Terra Alta corn al Priorat, que puguem veurc on cs fa la rc- 
estructuracib que les vinyes siguin productives, cis vins adients 
i adequats als mercats i ii les cxigkncies actuuls, i a Ics altrcs 
terres per a rcgadius, on estava afectada la iwmversib, cluc 
puguem veure una alternativa de cul tiiis i q ~ i c  aquestes cornar- 
ques avui tan empobrides es puguin rctlanpr i es puguin 
prornocionar. 

Res mes. Gricies, senyor President, senyores i senyors 
diputats, 
I3 Sr. VICE-PRESIDENT SEGON ; El senyor Conscllcr 

vol tornar a intervenir? &mwJ No? Moltes grkies. 
Suspendrem ara la sessib, yuc  queda convocada per :i les 

cinc de la turda. 
Se suspkn la scssi6. 
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Tnterpcklacib a1 Consell Executiu 
sabre els Programes de Foment de 1’Ucupacih 

del Fons Social Eurapcu 

i3 Sr, I’KESIDENT : Es rcprkn la sessió. 
Hem dc passar ara al punt novk de I’ordre del dia, que 6s : 

i n tcrpel.lacii> al Consell Executiu sobre els Programes de 
Foment de I’Ocupncib del Fons Social Europeu, que formulari 
cl Diputat 11-lustre senyor Domhec Scsmilo, del Cirup parla- 
menlari de Convergencia i Unib. Per rormular-la, tinc el gusl 
de clanar-li !a paraula i invitar-lo II ocupar la Iribuna. 

El Sr. SESMILO : Moltes gricies, senyor í’residcnl; senyo- 
res i scnyors diputats, pujo en  aquesta trihuna amb u11 doble 
sentiment, el primer és de gran perplexitat i després també 
-he de confessar-ho amb un xic d’indignacib-, es el  primer 
cop cluc, en aquesta legislatura, pujo amb aquest doble senti- 
ment bari*& especialment cl cl’indignacib, percprk fins ara, 
doncs, sernprc he coiisidcrat que els lemes que havicm tractat 
dcs d’aquí, ja dintre clc la marxa nornial CIC Ics qiicstions pdí i i -  
clucs, pc16 6s qw,  CII aquest cas, cni trobo amb quest doble 
scritimenl. 

Corncn~arcm pe3 de pesplexital. i Iem vist d;irreramcnt II I u  
premsa, potscr en  cls iiliirns dcti o quinxe dies, o uns dies mis, 
corn surtcn UIICS notícies que ens diucn quc utiii scric de pro- 
grames per’ al foment CIC I’ocupaciO, que s’hiivicti de prcscntar 
o yiie s’lhan de pi+cscntar a les comunitats europees per acoil ir- 
se al Fons Social Iluropeu, i quc ncccssiiriitmcnt han de ser- prc- 
scntats i1 Iravés del Govcrn ccníral -no oblidem, doncs, qiic 
Li Comunitat lconhmica F,-;,urnpeíi cs una comunitat cI’E<shts i 
CILIC, pcr tanl, cl vchiclc orditinri i obligat ks  ;I traves dc 
l ’ l 3 t i i t - ,  doncs qiie una skrie de prog~’a~’ucs claborals i prcsen- 
tats pet Govern CIC la Cieiicralitat, i vchiculats :I través de la 
Clonsel1eri;i de ‘I’rcball, no h ~ n  estal presentats pel Govern 
centr;d nl  Fons Social I~II’OIICLI. I ,  ;i més a més, resulta qiie del 
nombre cle pr’ognimes cluc cs diuen cluc han prcscntat -cent 
selzc-, valorals aqucsts pro-jcctcs cn uns 22.700 milions de 
pcssctcs, resulta que el Govern de l’t3sl;il cn presenta per vdor  
CIC 2.000. I jo hc dc dir  que qucsta perplexitat cs producix 
perqiii: aixo trenca tot l’csyucma que ulgu ncs dc les persones 
- i  S L I ~ O S O  que cii nqriest sentiment rn’iicompanycn la nwioria 
de mcmbrcs 11’;~lucsla Cambra, cluc CIIS sen tim europeisZes de 
fa molts m y s ,  quc desi~jiwm, jo diria gairebé iimb f’rilh-a, I’in- 
grks de I’F’stat espanyol a la Comunitat, quc ens havíeru preo- 
cupat dc c d i x e r  els mecanisrncs dc Ir-1 Coinunitat - estivem 
convenc;uts que cl Govern cspmyol no f‘aria UIXI a l t ra  cosa qiie 
el que 6s prrixis liabiluai i nor*mal cn tots cls governs conwnita- 
ris, és a dir; recullen les iniciatives dc les cntitals --en aquest 
cas dcs dcl p u n l  de vista jcrirquic, doncs, d’ordrc inferior-, 
Ics analitzen, vciieri si s’iidiuen als prngr*;imcs i cls lmscnicn, 
amb la qual cosit etis trobem quc, normalmcnl, cl ccnt per cent 
dcls prograincs yiic elaboren, lanl siguin entitats locals, com 

regionals dintrc de la nomenclatura comunitaris es presenten 
en cl 1;ons Social Europeu. Per hn t ,  la perplexitat 6s total, 
pcryuk jo n o  entenc -o el nostrc Grup no entén- com 6s pas- 
sible que s’hagi produ’it aixb. I mes si tenim en compte que 
l’any passat, el Govern de I’Estat va presentar tots els progra- 
mes quc s’havicn claborat des del Govcrn de la Generalitat i ,  
per tant, la primera pregunta que se m’acut és que aquesta 
veglzcla han estat molt mal fets, o és que calia una negociacib 
prkvia, o 6s que no s’acliuen amb el que preveuen els regla- 
ments i les instruccions que cl mateix Pons Social rccomana 
per prcscntwtos. Realment, la situació 6s pcrplexa perque 
quan cns interesshvem pel funcionament cic Ics coniunitats jo 
reccirrlo, per exemple, fa anys, haver vist fins i tot programes 
-en recordo un, d’italili, quc I’havia prepara1 no sc si dir-nc la 
patronal o cl gremi d’hoteleria quan feia una certa rcconversiÓ, 
a causit dc la cornpetkncia d’altres p l i i ~ ~ ~  que presentaven 
envers Itilia de cara al turisme-, yuc un progrtima elaborat 
per aquesta patronal o aquest gremi, ara no ho s@ exactament, 
doncs rcalinent jo ho vaig veure, és a dir, estava intcgramcnt 
presentat pcl seu Govern, perque realment un dcls principis, 
una ctc Ics poques compctkncies que 16 la Comissib Europea 
-ja sabeu que tot es dccidcix a base dels consells dc ministres, 
ctcktera, i la politica, rmlment, la fan cls Estats-, doncs ~ i n a  
de les poclucs competkncies que té Eu Comissii, 6s clontir unes 
prioritats, estudiar uns programes i llavors rcpartir els fons que 
tenen scgons uns criteris que elabora la mateixa Comissih. hs a 
dir ,  I;! minsa política europea que es fi) des dc la Cornunitat es 
fil  i1 través cl’aqiiesls fons, els FER, ctcbtera i ,  en aqcresl cas cl 
iyons Social, yiie ks cl cluc cls pcrniet establir unes prioritats, 
atcnclrc uns  prograines cmcreh, ctcctcra. 

Per. tant,  jo, en aquest cas, em trobo amb la necessitat de prc- 
guntar al Conseller si té alguna cxplicacih c~ncretn,  alguna cx- 
plicacib crciblc, lijgica, nalural, perquk el Govern de 1’Estat 
agafi els programes de la Gcneraiitat, n’agaii un 10% clcl seii 
wilor, el presenti a la Comunitat i que jo sipiga --almenys LI 

través CIC la prcnisii- n o  iiu c!oniit cap raó concreta, 
Com pot ser si cti piisos, pcr cxcmple, cl’estructura fedcrd o 

cl’eslrucl LI r a  dcsccn tral it zacln, c o m  presumptamcn t és 1’Esta t 
espatzyol, pcl que sembla, es basa cn cl principi aquell clc la I?- 
delitat fecleral, CII el qiral cls governs sempre respectcn cls prn- 
grames enviais liels L ¿ j n t h ? ,  que  ha pwsiit, aquesla vcgada‘? 
k s  liossible o 6s molt clcmnnnr qLle el ~otisel~er CIC ncbaii o 
qui l i  correspongui ens iníormi uls IIiputats, it la Cambra club 
tia pussat amb aixo? Quins progriinies gencrzlls ha claborat, 
quincs dificultats ha presentat el Govcrn central o ix que 110 hi 
ha cap rah? 

I quan parlava d’indignacih ve, perque, és clar, rcsulta que si 
I’any passat cs presenten tots els progranics chhorats per la 
Conselleria per un import CIC 4.000 milions dc pessetes, resulta 
que segons, ho repeteixo, les noticies de prcmsa aqucst any 
se’n prcsenten per 2.000, si Ics meves dades no sbn crronics. 
ks a riir, corn pot ser que si  any passat ei niateix Govern creu 
-cm rcf‘ereixo al Govern centix!- que lnts els programes són 
vilids, que l’import de 4.000 és adequat, corn ks quc aqucst 
m y  que se’n presentcn pcr 20.000, la qual COSD vol dir i i n a  

tuca  que j o  diria que ks  de ressallar del tiia~cix Govern de la 
Gcncralitut, que, a mks, en alguns CBSC)~,  conec que  alguns pro- 
gr;imcs estan fets umb col-laboraci0 amb alguns ajuntamcnts, 
coticrckitncnt, em sembla que amb cl de Sahadcll -no sé quin 
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ha estat i’cxit d’aquest programa, suposo que deu ser dels no- 
presentats. Com pot scr aixh? 12s a dir, com pot ser quc c~ 
Govern de 1’Estat en una inversib, perque les senyores i els se- 
nyors diputats saben, o deuen saber, que tots aquests progra- 
mes pressuposen que ei 50°% del finanpiment el faci I’entiiat 
que proposa el programa, que i’elabora. F:s a dir, aquí es de- 
mostrava una voluntat política del Govern de la Generalitat 
d’invertir uns diners per complementar la subvencih que feia 
el Fons Social; diners que no vénen de I’Estai, vénen de la Co- 
munital, per tant, 1’Estat es perjudica, sembla, en fer una in- 
versió que no tenia prevista i ,  a més a més, menysvalora, 
menysté, menysprea olímpicament una inversió que pel que 
sembla la Generalitat i diversos ajuntaments i altres organis- 
mes estaven disposats a invertir per pal-liar els efectes negatius 
de I’atur a Catalunya. Quina és la política que ens pot quedar a 
Catalunya, per al Govern de la Generalitat, per fer alguna cosa 
en benefici d’una política d ’ ~ c u p ~ i Ó ‘ !  Ja sabem quc no en té 
cap, de competencia legal, pero si a sobre les poques quc es 
poden encabir en l’estret marge que ens queda i que ens pocien 
venir dircctament de la Comunitat Europea, doncs, ens es 
barrat el pas a travks de I’Administrucib central, quina és la FO- 

lítica que podem fer aqui en materia d’ocupació? Quk discuti- 
rem quan discutim els pressupostos? 

Senyores i senyors diputals, a mks a mes, hi ha un fet molt 
greu quc jo crn veig en l’obligació de denunciar : el Conseller 
dc Treball, des d’aqucstri tribuna, cns va anunciar fa k m p s  que 
ei 23 dc gcncr de l’any 1986, és a dir, d’aquest mateix any, es 
va signar un conveni entre cl Ministeri0 dc Trahjo y Seguridud 
Social i el  Departament de Treball, pel qual alguns dels fons 
quc s’invcrtien a Catalunya per a plans d’ocupaoib, scricn, 
diguem-nc, coordinats, estudiats, mirais de distrihuii* cl’una 
forma que pcrmeiés una cerla coordinaci0 politica a travcs 
d’una Comissi6 Mixta, que, per cert, la presictcix cl Delegat 
del Govcrn a Catalunya, i dintre dels apartats d’aquest convcni 
n’lii ha un on el Govern es compromet prccisament :i presentar 
clavant el Fons europeu tots els programes elaborats pcl 
Govern de la Generalitat. lh quc els convenis s6n paper 
mullat? Quina defensa legal ens quecla? Quina ks ,  senyor Con- 
scllcr, en delinitiva, els prophsiis de capteniment del Govcrn 
cle la Generditat en aquest afcr? k s  que ja ha cstudiat alguna 
possibilitat de defensa, fins i tot, penso jo, dcmanar c) presentar 
un recurs d’empararnent duvnnt el Tribunal Constitucional, o 
quines actuacions es poden fer davant les Comunitals Europe- 
es, si 6s que ks possible? 

En definitiva, senyor Cotiseller, de debb, 6s un tema cluc em 
produeix una cnormc perplexitai, quc no entenc quines sbn 
les raons, i que jo espero vivament que voste cns pugui explicar 
alguna raó que sigui creible, que sigui racional i que ens perme- 
ti, a partir d’aqucll moment, poder presentar mesurcs d’irn- 
puls, de rccoizament a l’acció que pugui emprendre el Govern, 
perque aquesta arbitrarietat que --almenys, si no se’m de- 
mostra cl contrari- preveig, no es torni a repetir, i no serveixi 
d’un greu precedent de cara ai futur, perque si realment els pro- 
grames que ha de presentar, o que ha d’elaborar el Govern de 
la Generalitat han d’estar sistemiticament barrats 1x1 Govern 
ccntral, ens sembla que traeix l’esperit del que ks el Fons 
Social Europeu, i ens deixa els catalans, i, sobretot, cls treballa- 
dors parats catalans, en  una greu discriminació respectc a 
qualsevol treballador dc qualsevol regió, cn la nomenclatura 

comunitaria, de qualsevol país cl’Europa. 
Mol tes grhcies. 
El Sr. PRESIDENT : L’l-lonorable senyor Conscilcr de Trc- 

ball vol contestar? 
EI Sr. CONSELLER DE TREBALL (Oriol Badia) : Molt 

Honorable senyor President, ilalustres senyores, il-lustres se- 
nyors diputats, també el Conseller de Treball va queclar perplcx 
quan va saber que uns pocs projectes dels que havien elaborat, 
o deis que s’havien elaborat per altres entitats o institucions 
del nostre país, perb que s’havien cursat a través del Govern de 
la Generalitat, no havien estat, no havien ingressat davant la 
Comunitat Economica Europea. 

El fet ks, a la vegada, preocupant, perquk el fet 6s molt greu. 
N e  serveix de res -entenc- que se’ns digui, per part del Mi- 
nisteri, que, amb tot, Catalunya ha estat la primera dc les co- 
munitats dc ]’Estat espanyol quant al volum dcts projectes en- 
viats a Brussei4es d’entre les zones no supcrprioritiries. 
Entenc que tampoc ens serveix que se’ns digui quc hem estat 
la scgona d’aquestes comunitats en nomhrc cle t rebailaclors 
afcctats. Crec quc tampoc és justificació de cap mena quc se’ns 
digui que en import total hem estat la tercera de les comunitats 
espanyoles quant al volum cl’aquests projectes trmesos a 111 

Corn LI nitat. 
Crec, sincerament, que el fct és greu, no solament pel gran 

perjudici cconbniic que sc’ns irroga, sin6, a la vegada, perquh 
indica un fe[ sense precedents en la Comunitat, pcryue indica 
íambé un ceri incompliment --així ho cstinio- dei conveni 
que havíem subscrit amb el Ministeri precisament d mes de 
gener d’cnguany, i ,  per iot aixb, crec que cal actuar, c d  procc- 
dir primcrarnent en la línia de la ncgociacib. Crec quc, tnalgrat 
tot, malgrat el que 1Tstat cspanyol encara que en aquests mo- 
ments volgukr;, no podria solucionar cl fet de no haver ingres- 
sat cn el seu temps cls nostrcs projectes a la Comunitat, pcr0 
crec que hi ha vies de negociació perque aconseguim certa co- 
rnpensicib en aquest greu perjudici que considero que SC’IIS lia 
irroga t. 

Per altra banda, entenc que amb aquest procedir el Govcrn 
de 1’Estat s’ha arrogut una competcncia que no té. hixb, com 
justificaré, ks competkncia de la Comunitat i no és competencia 
del Govcrn de I’Rstat espanyol. 

Entraré en l’explicaci6 de com han anat les coses, quina es la 
siluació, si bk el temps no permctri abundar com volclria 
fer-ho en aquesta sessió, i ,  per tant, vull oferir la possibilitat, si 
es creu convenient, dc compareixer davant la Comissi0 corres- 
ponent per abundar fins i tot en cadascun dels cent setze projcc- 
tes que s’havien prescntat al Govern de 1’Estat. Crec que aqui 
requeriria massa temps i, d’altra banda, potscr, o sense potscr, 
no cal entrar cn aquesi dctall. 

El que si que és cert és que, corn ha indicat ja 1’Il.lustre Dipu- 
tat intcrpei-tant, per a aquest any 1986 havíem programat ca- 
torze projectes que varn tramelre al C+overn, i el Govcrn els va 
enviar tots ells a Rrusselks. L’import de la subvcncih que prc- 
teníem rebrc era de poc més de 2.000 milions dc pessetes, i ens 
ha estat atorgada per mks cie la meitat. Contririament, per a 
aquest any 1987, que amb l’cxperiencia quc teníem havíem 
--entre el mateix Departament de Treball, alires dcpartamcnts 
i organismes de la Generalitat, ajuntaments, univcrsitats, co- 
lkgis professionals i altres entitats- preparat cent scizc pro- 
jectes, d’aquests cent setzc projectes ctemanivcm un finanqa- 
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ment per part cle la Comunitat r? I’entorn dels 10.000 milions 
cle pessctcs, i sorprenentment nomes ens n’han cursat un deu 
pcr cent del seu iniport i uns quants més de la mcitat dels pro- 
jectes. Aixh crcc que realment 6s un grcu perjudici que se’ns 
ocasiona. I b i >  és greu també el fet que aquests projectes 
havien estal tots ells examinats oficialment per una Cornissih, 
Cornissib Mixta entre cl Govern de 1’Estat i cl cic la ticncrali- 
tat, i els van trobar tecnicarncnt corrcctes i ,  per tunt, havien de 
scr prcsentats B la Comunitat. i clic havien C I C  ser presentats a In 
Comunitat pcrque en el convcni ii club abans m’he referit amb 
cl Ministeri de ‘E‘rcball preaisamcnt s’havien posat les cliusu- 
Ics, concretament Ia cliiusula vuitcnn i ciotzenn, cn les quids, 
concretarment la dotzena, diu : ((Els prograrncs q w  es prcscn- 
lin per ser finaiiqats el 1986 i el 19x7 licl Fons Social Europeu 
cn  I’rlrnbit de Catalunya seran examinats en el si dc la Comissi0 
Mixta. Una vcgacla mdilzats aquests pru+jcctes, la un i t a t  udmi- 
nistraciora cicl Fons els trumit;tri riawtnt Ics i nstincies compe- 
Icnts. >) 

13é7 pcr tunt, crcc quc el fet 6s greu cluc no s’hngirz cLirsL-it con- 
t’ormc esiava previsi. I3ncara és més; nosul trcs vltrn prcscntar 
aquests Iirqjecks al MinistcrI el 30 de juliol cl’aquest any; 
c n c m  amb postcrioritat sc’ns vii pregar d’introduir unes mati- 
sacions, i aquestes matisacions eiicarii s’hi van fcr a plena co- 
rrecci6, scgons cs va ciitcndrc, per ambdues parts. R e d m m ,  
6s sorprcncnt, doncs, que només s’ihagi cursat a t;i Comunitat 
projectes -cconcrctamen[ setunta-clos projectes-, pcrb per un  
import de 2.200 milions de pcsseies, dc Ics quals la Cotnunitat 
nomcs en pot finanqar 1 .O00 milions de pessetes. Si cns cfonen 
ci tractament equivalent al qiie ens han donal per 21 aquest m y  
1986, realmcnt Ir-1 suhvcncib que ens clonari serii pcr dessota 
CIC la mcitat dc la ytie hcm iiconseguit uqucst iiny 1986. 

Jl’altrii bancla, ,jo tic dit quc no hi ha preccclcnt ii la Cornuni- 
h t  qiie s’hagi proccdit cl’aqucsta iixincra. I no s’ha procedit d’a- 
questa rnaiict’u pei-que, com diiren els tfictadistes sobrc el 
t;ons Social Europeu, jo mcncionard precisament ct yiic c l i u  li- 
ternímciit Antonio Marlin Valverdc cn cl seu llihrc E1 Fons 
Soriuf I<ivopm i Irr poli/iin d hwpuri6 LI ki í ‘ o t r i i t r ~ i t ( / /  h t q m t ,  

que asscnynlu.. . , c l i  u concrclament : Li prcseleccih :i curgo 
CIC tos Iistados miem bros ha de procur:ir c l  cumpIiinicnio por 
purtc dc 10s solicitmtcs de los anicriorw requisitos de ronc10 y 
l im~o, excluyendo aquclias peticiones q ~ i e  110 sem ateiicli blcs 
y ol-clctiancfo subsanut; si resulta posi hle, 10s defcotos o I U ~ U I I R S  
l¿)rrnalcs cn que huhieren incurrido. )) t ;iris aquí es va complir, 
i cs VHII solucionar aquclles clcticii:ricies q ~ r c  s’hiivien observat. 

H N o  par’ecc D,  segucix dient aqucst tractuclis(;i, <<de tocliis 
maneras, q ~ i c  utiii vdoracihn cstniul ncgntiva sohrc cnciijc de 
Iina solicihil ei1 dichos pun tos priorihrios dcba considerarse 
dcli [i i t i vil. 

I ,os conccptos contenidos cn 10s misnios son 10 bastanlc 
clkt  ¡cos corno pai-u aconsejat- quc seii la propia Comuiiidaci 
Fdcon6niica i<umpea In que dccirla, en itltimo i tlstarioia, si ci so- 
licitan te insisic CII que SLI solicitud, siii tacha l&, pcro d ~ ~ i o -  
si1 me 11 te prior i lar i ;-i, sen p rese n t ~ l a .  

I c I i c m  diu m k s ,  aquest iniclaciista. Diu : <{ 1 ,;I Adminislni- 
ciOn del I W d o  IIIS tienc, conm hemos iipuntiiclo iniis rirt-i ba, fa- 
cu i tactes limiiaies pari\ la dist t-ibucihn wgional dc [os recwsos 
de estc insirumento finanuiero. Ilc 121 iiiisnil-i manera yi ic no 
c x i s t e t i  c ~ i o  t AS nac i o rial cs j LI r i d i cu nic t i  tc est :i bleoi (las pi1 ra c I I’C - 
parto del 170ndo Social Europea cntre 10s disiin tos llstados mi- 

cmbrns, no existen tampoc0 -con mayor 137,Ón- atribucio- 
nes para las administracioncs estatales que permitan preselecci- 
m a r  unas u o tras solici t udcs, de mierdo con su procedencin 
regional. )) 

Per tant, crec que queda clar, 110 sols el procediment irregu- 
lar en yuk ha incorregut I’Administracid, central, sinó el greu 
perjudici que sc’ns pot liavcr ocasionat per aqticsta rnanerii 
d’actuar. 

Per aixb, i conteslant quins s6n els propbsits CSC capteni- 
rncnt, hem CIC dir pcr part nostra que s6n els dc ncgociar, nial- 
grat tot --continuar ncgociant, més heli dit, perqui: la ncgocia- 
ci0 no í’hem deixat mai- continuar negociant amb el Govern 
dc E’Estat, pcrquc almenys cs trobi la manera dc compensar, ii 

través d’ay uesis programes-marc que ha presentat el Chvcrn 
de 1’F’slnt per tl tot 1’Estai cspanyol, que sc’ns permeti donar cl 
mix in i  d’accés al Govern de Catal uriya pcr poder desenvolu- 
par, contribuir a la rcalitzacih cl’aquests programcs cn el nastrc 
marc concret, 

A 1:i vcgada, cntengcri’s que, per evitar qualsevol prcccdcnl 
que hi haguks sobre aquest fet, cns veiem obligais a estucliar 
les possibilitais cle rechrrcr, no sols pes In via acirninistrativa i 
contenciosa administrativa, sin0, si cal, si ks possible, tamh6, a 
través del Tribunal Constitucional. 

Molles gricics, senyor iJrcsidcnt; moltes gricics, senyares i 
senyors cii putats. 

EI SI-. PKHSIIIENT : El senyor Diputat intcrpcl.lant vol 
tornar ii intcrvenir? CPícrrm.) 

El Sr. SkSMILO : GrBcies, scnyor President. Scnyor Con- 
seller, vostk cns ha presental aquest afer com un fet ja irreversi- 
ble. Jo he clcdu’il 11c Ics scvw paraules quc .ja estern fora de ter- 
mini, el Ciovcrn centnil h a  pscscnht Lins progrmes que no es 
corresponien ni de bon tros anib els que havia preparat cl 
Govern dc la Generaljlal i ,  pcr tant ,  ja no hi ha res a fer. 

Vost? tambc ens ha clil que 1k iritcncib CIC demanar una 
scssió inroi.mativa i\ la Comissih rlc Politica Social pec explicar 
aquest afer. Jo l i  agi-acixo que ho hagi dit,  perqui: pcnsava pce- 
s m  t ai. una mocib dcmannnt-l i iiq w s l a  ini’ormacih, pery u&, siti- 
cerament, crcc q ~ i e  potscr ciis hauria hagut d’hiivcr informal 
ahaiis. Crcc que ncpri lo~cs les forccs políliqucs, cti cl mommi 
cn club es va vcwe -si ks cluc hi havin tcmps, i vosik, en tot 
CRS, tn’ho aolarirA, si 6s que hi hnvia temps, c11 cl inoment de la 
ricgociacili, C I C  poder ampliar ikquestn quota, ZQICS les forces po- 
lítiques rept‘cscntades c11 ;quest Parlament icnim cls correspo- 
ticnts I-epscseniants ii Ics Chrls dc I’Estat cspanyol i ,  poiser a 
través d’in tcrpcl-lacioiis, o a t riwcs clcls rnccki nisrnes parlamen- 
taris o polítics aclicn ts, linuriem pogut fer alguna pressih. 

Re les scvcs paruuIes Zariibk es dcducix claramcnt el que .jo 
em temi:i : és a dir, eiis confirma cluc s’ha incomplert Lin con- 
vciii. S’tia incorngilert un conveni signa1 pcl Ministevio de Tra- 
baijo I el ikqx~rtamcnt dc Treball. Crec que iots convintlrem 
que estem cn un Eslat dc dret; per tant, vostk, quan  ct-n parla 
dels propbsi ts dc capicni nient, cm diu que continuaran negoci- 
ant, perh que IIO rebutgen allrcs sistcnies o altres procecliments 
per la via juridica. Jo l i  agruiria, si 6s que et1 aqirest momcnt 
tii’tio pot prccisar si I’opinib del Govcrn dc la Gencrnlitat, 
donat el C~IS  quc w s t c  ens ptwcnta aquest Tct com u n  fet irrc- 
vcrsible, no tc ja preparada alguna itccib contiindcnl en aquest 
tenia, perclub, si no, el prcceclcnt és tan greu, qt ie ja no catdrli 
que cali a n y  mds cstigLiern discutint en aquest Parlament qües- 
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tions sobre et Fons Social. CaldrA que, amb I’arbitrarietat O els 
criteris totalment injustificats del Govern central, faci cl yuc li 
convingui -simplement, I’expressió <<el que li  doni la gana 
N-, i no cal que aquí ho discutim mes. Per tant, concretamcnt, 
senyor Conseller, m’agraclaria cluc em concretés si realment 
esti disposat o té la voluntat, tal com ens ha dit, de presentar o 
dc demanar una sessih informativa perqui: tinguem ple con- 
eixement per poder analitzur -crec que els diputats cl’aqucsta 
Cambra tenim dret a analitzar si és que realment aqucsts pro- 
grames eren tan utbpics o ercn tan ... pcrquk, és clar, la rr-tó 
tampoc mc l’ha donada, suposo que és perquk no la sap : ja 
m’ha di t  vostk que estava perplex; doncs, d’acord. 1, desprks, 
si renlrnent preveiem que la negocincib seri dolenta, perquk, 
evidentment, si es un fet irreversible, no crec que doni massa 
fulls aquesta negociacio, si vostbs ja tenen previst algirn procc- 
diment de tipus legal que cns crnpari davant el  que jo qualifico 
ja, des d’aqucst moment, d’un eschndol -una arbitrarietat 
sempre 6s un escimdol. Per tant, si vosti: em pogués aclarir 
aquests punts, l i  ho agruiria. 

Molics griicics. 
El Sí-. PRESIDENT : CHonorable Conscllcr vol replicar? 

El Sr. CONSEI,I,ER DE ‘TREBALL : Senyor Prcsidcnt, se- 
nyores i senyors diputats, ccrhmcnt cl Conseller de Treball de- 
manarii -si la Cambra h o  creu d’inlcres i, pcr tant, el porta- 
veu, en aquest ciis, que ha fet ús dc la paraula, així 110 creu 
també per Ixut dcl seu Grup- la cornpareixenc;a davant de Co- 
missib per poder explicitar més cl que ha passat, per concretar 
aquests prqjectes que han estat clabnrats, que han estat rcdac- 
lats i que han estat tramitats al Govern cle I’Estat i que desprks 
no han arri bat A la Cornunitai Econornica Europea, pcrqub en 
aquest scntit, rcalmcnt crec que és bo, quc és pertinent poder- 
nc donar la infoi*mxió mhxima. 

1% cara al fet de quan vam tenir coneixement que aquests 
programes no havien ingressat en la Comunitat I!,conbmica 
Ihropea, hem de pensar quc cl Govern de I’Estat he va presen- 
tar el darrer dia i, pcr tant, nosaltres ho vani saber cl’una 
manera ofkiosa al cap d’un parell de dies i cl’una manera oficial 
-perque se’ns ha confirmat pcr part del Ministcri- ho varn 
sabcr encara mks tard. Per lant, era un fc1 quc ja no  era rcversi- 
hlc, el r‘ct d’ingrcssar ii la Comunitat aquests projectes quc nu 
van ingressar al seu dia. 

Amb tot, jo scmpre tinc c o n h n p  en la negociacib. Abans 
he dit que entenia que concrctnmcnt I’article que he menciotiiit 
del conveni que v a n  signar a Madrid entre el Ministre de Tre- 
ball i el niatcix Conseller de Treball, aquell pactc no s’ha co- 
mplert. No s’ha complert, peryuc encara podria dir, es mks : 
hi havia l’ohligacih per part del Govern dc I’Estat de sotmetre a 
consideració de la Co tnissii, Mixta els grogramcs que rcbessin 
ells i que afectessin Catalunya, i aquesta part no ha estat mini- 
mament consideracia. Pcrb el que és greu, per ii nosaltres so- 
bretot, es el fet que aquells projectes cluc es vari veure confor- 
mes, que cstavcn correctes tant des del punt de vista del fons 
com del de la forma, no rirribessin a la finalitai, al lloc on  
havien d ’ ar r i bar. 

Pcrh també haig de dir que el conveni que varn signar amb el 
Ministeri de TrcbalI ha donat resultats, molls resultats, tiirnhk, 
positius. No voldria, per tant, nicncionar simplenwnt el f’ct 
d’un incompliment puntual, quan hi ha lambé, simultinia- 

(ri2usa.S 

ment, allres [ets positius dc rcsul tcs d’aquell conveni. 
Per tant, vull assenyalar que In ncgociacib, en principi, en ge- 

neral, és profitosa i crec que aquell conveni hi estat prr>fitós 
per als intcrcssos de Catalunya, malgrat -ja ho dic- la insis- 
iencia que faig en ún punt concret. Per aixb crec quc la via cíc lir 
negociacib és la via ni& idbnia i la millor, i crec quc n’hcrn de 
treure rcsuY tats positius, al més satisfactoris possible. 

Aquesta cs la prctcnsib, aquest es el desig, i aquest és el con- 
vcncimcrit que el Conseller de Treball tc; malgrat tot, crec que 
podem aconseguir que, d’aquests programes-mare que ha ira- 
mitat el Govern de Z’Estat R Hrusselks, cns deixin, per (1 4 I a rea- 
lilzació a través de la Generalitat, uns projectes prou inipol*- 
tants, unes quanties quc nosaltres prctenern que almenys 
siguin, o almenys s’acostin ii ies que havicm nosaltres 
presentat. 

i crec que aixb és viable, i creu que aixh interessa a nosaltres, 
intercssa al Govern de la Generalitat, intcrcssa al poble de Ca- 
talunya i interessa, també, al Govern dc I’Estat, perquk 6s 
aizxiliar la seva capacitat d’actuacib i, pcr tant, crec cluc, en 
aqucst senlit, tarnbk es dc l’interes del Govern dc I’Estat donar 
aquestes ficilitats. 

Per altra banda, també 15s certa una cosa : hem d’cvitar quc 
aixb consti con1 a precedent, I ,  per evilnr que nixb consti corn a 
precedent, possiblement, el qiic calgui 6s forrndrir els recursos 
pertincnts. Jo, en aquests motnents, no estic en  condicions 
--perque per a ixo  ens eslem iisscssorant- CIC dir quin tipus dc 
rccLirsos hem de fer, ni si realment cls haurcni de presentar, 
perb si que haig de dir a la Cambra que estcm cstudiant dcgizda- 
ment aquestes possibilitats perque, si s’arri ba a la condusih 
que sOn pertinents, les lirarem endavant. 

Mol tcs grkics, senyor President, senyores i senyors 
diputats. 

Xnterpeklació al Cnrisell Kxecutiii 
sabre el compliment de la Resoliicii, 49/11 

del Parlament de Catalunya, 
sobre I’ICclucacih Física en els Centres PiWics d’KG13 

i-il ST. I)l<ESIDENT : Passem itra ii la inicrpetlacib scgiicnt, 
que és sohre el compliment de la Kesolució 49/11, ctcl Parta- 
ment de Catalunya, sobre I’educació flsica en els centres ~L‘I- 

blics ct’LGR, quc forrnularii el Diputat 11-lustre scnyor Josep 
Curto, clel C;rup Popular, a qui tinc el gust de donar la paraula 
perque la substancii. 

El Sr. CI JRTO : Senyor i’rcsident, senyores i scnyors dipu- 
tats, rcsulta clificil, per a est Iliputat, haver pogut conslatar i as- 
sumir qLic tot un govern ric la Generalital, i des del nostre punl  
de vista, raonat, no ha complit unn  resolucib del Parlamenl de 
Catalunya referent a l’estudi i a la possibilitat d’incorporar pro- 
fessors d’eclucaci6 fisica als centres d’enscnyanGa general bisic. 

I ,  si bé és ccrt que al 13utJir>h (.fk-iul dol Parlamíwt nimeso 
104 apareix u n  informc sobre els centrcs públics quc, d’alguna 
maner;), vot complir aquella Proposició no de Llei, no  ks 
mcnys ccrt que I’informe en qiicstib, a mbs de no adaptar-se a 
la Rcsoluck’) de la Comissi6 de Polilica Cultural, no  16 1 il 1‘ orma 
ni la perlccci6 que cimespon ii un departiment de la 
ticncrrili tat. 

En est scntit, m’ha semblat oportú que les meves pritncrcs 
paraules vagin dirigides dc manera especial al Consell Exccu- 



tiu, prinicramcnt per manifestar que el Grup Popular larnen ta 
cls fets ~ 1 s  quals se substancia esta intespctlacib i ,  en segon 
lloc, per expressar al Conseller que corrcspongiii ---suposo que 
serri el C~nselIcr d’ilnsenyarnent - que tan t  cie bo cluc la scvii 
iiitervencib, pcr concreta i cohei’cnt, sigui pcr R lots convin- 
cent, Pcrb, pcr ii aixb, perquk sigui convincent, senyor Con- 
seller, cs Li imprcscindible que la seva cxpoxicicj vingui docu- 
men\arta en un informe clahoral, amh tcrniinis d’incorporació 
previst os, nom hre rlc profcssors, nombrc d’al u inncs pcr pro- 
fessor, horaris quc s’establiran, comarques o zones dc prefe- 
ikncia, proxirnilnt de pnbles entre comarques, etcklera, que, 
cii clefinitiw, cquivaldriu a cimar f’orma s~ibstancial 11  LI^ acord 
cluc determini la voluniat po1ític;i de complir-lo en 10s seus 
icrmcs. 

Xifrcs quc em va fx i l i t a r  cl 1)epurtumcnt cl’Enscnyiimenl 
indiclucn que, Itproximaclamenl, sbn 855.000 10s alutnncs 
d’cnsenyanqu gcncrd hisica distribu’ils en 28.500 unitats cntrc 
cotlcgis piiblics i privats, i cap centre d’cnseiiyatiqa gcncrnI 
tkisica cic Catalunya disposa de professor o dc prolessors d’cd~i- 
caci0 fisica, llevat cl’aquclls centres quc ~ ~ c r k ~ n y c i i  ii ii.jiinta- 
nients iiin b inquietuds csfwiives o uns al trcs colkgis quc, pcr 
m i  \ja de I ’wsmiiic i 6 de 1x1 res d’a I LI rn nes - genc ral i11 e 17 co l b  
gis priwts-, cotztraclen csta classe cle sei-vcis, o I>&, en uns 
altres c;\sos, general tnent col.legis pÚ btics, quan 6s un iiicstrc 
r, 1111 parc, amb més volunlat q ~ i c  nocions lbcniclues, qui ~ ipor la  
cst trcball e n  virtut ci’unii experibncia o cl’uns concixcmcnls 
csporlius adquirits ra tnoI 1s anys i, pet’ coiiscgücnl, nntiqiiats i 
inadeqiiats ii Ics cxigcncies esport ivcs actua Is. 

Scnyores i senyors cliputats, és fici I dt: uoti~prcm1i.c que, a 
pnrtir d’csta irregularitat --uns diimnes amb prolessor’ i uiis 
ultrcs no-, tfs cleriva una clifcrhci;i, per no citar ciisuriniitiacici; 
una diIr&ncia, ii ili& pcr situacii) cconhtnicu d ’ c s c o ~ ~ ~ r  i dc: 
ccn tre. I ,  a partir d’ucluí, tamhk, mentre d’any en any :iugmen ta 
cl nivell dc participacii) cn 10s Jocs I~kcnlars, lo riivcil de quidi- 
tu l  esportiva cst;j c‘ongclal o estacional i, cl qirc 6s iiids lanicrit¿i- 
hlc, t:imbc, en cstos Jocs Escoliirs, cs que lanilx5 c;id;i m y ,  E de 
iiiímeni mticiparia, ja sc sap qui  ha cie guanyat- i qui hil (Ec 
perclrc. 

‘lijts 10s diputats i tots 10s grtips polizics sotii conscients de la 
r’csEx~nsahilit;\t q w  tenim cluc l’esport escolat- ii C h l a l u n y a  ks 
inilwcscindi blc qiic cs clcsctirotlli amb los clements tccnics, 
liiiiiians i de cont 1-01 qiic nccessiia lii pct-sonri c11 determitiucla 
eclnl i, en virtut ci’csi principi, to di:i 10 de scIcmhrc: cle 1985, 13 
Comiss i0 dc Polílica I h l ~ u r n l ,  en Iu qual  van eslar prcsents re- 
prcsctitants dc iols Iosgrups p:irlatnentiit-is, vi1 ;iproviir per utiii- 

c u t i ~ t  kavin dc preseiitw 211 P‘urlaimcnl, i tio llcgcixo 1iter:ilincnl 
: ((un iiiíhrme sobrc cls rcc~irsos personals i matcrids que s6n 
nccessaris pcr tal  ~ ’ : I S S C ~ L I  I X I  q ~ i c  IU ts ets C C ~ I  Ires (i’cnscnya tiya 
gcncntl bisicu dc C‘;~tnluny¿i piigiiin tcnii- rrii ptml~ssor qualificat 
d’cduc:iciO tisica i ianib6 i nlht-twr clcls projcctcs qrie hi h i  per 
;isscgur:ir q LIC cls dits ccnircs siguin progressi viit11ci11 provcits 
pcl q ~ i c  h ii iiqucsta rnatcriu. )) 

I)oncs. Iré, 10 dia 23 dc maig de I985 I 0  C;rup i ’ o p ~ i l ~  vit prc- 
sentar la Proposicib tio cle I ki. Quairc ~ s o s  dcsprks, 19 dc SC- 

tciiibrc clcl 85, la Comissi0 dc I’olíticu Cultural la vii tiprovar en 
LIII Icrmini II en LIII vet~ciiiicnt tlx, 3 I dc dcscr-ubrc cScl 85. 
Mcntrcstnnl, lo 20 CIC i i ovmhrc  del 85 1’1 1onor:tblc ~onscllei. 
cl’l~nsenyanicnt rctiici LIII iníhrtue cluc c l i i r  : 4 s  pcr a C ~ I X S -  

nimi\ill C ~ U C  >I~XIIIS del 3 1 I~C t1csetnbl-c di: I 085  10 C‘OI~SCII IXC-  

liondre tal resolucib de la Comissió de Política Cultural )>. Als 
sis mesos, maig ciel 86, debat de pressupmtos, es dcnega ex- 
pressanient ]’obert urii d’una parlich per a esta finalilat i dotze 
mesos clcsprés est Diputat compareix davant del Ple per inter- 
pel4ar al Consell Exccuiiu respecte al compliment d’una pro- 
posicilj no de llei de la inclicada Comissió cle Politica Cultural. 

GonIi>rmc als antecedents quc acabo d’cxgosur i que, dit  
sigui dc piissada, pcr verídics sbn invariiibles, es clcsprh que B 

m@s de I’cvident i n d i f c r h k i  del Conscll Execuiiu, diputats 
del G r u p  majoritari cic Convergkncia i Unib en una comissi6 Ic- 
gislaliva recotzen, niodi fiquen i voten alirrnativarncnl una  pro- 
posta, i al cap dc pocs mesos cliivant del plc, dcbiit de pressu- 
postos, estos niateixos dipuiats argumenlant no sé club de Ics 
cscoles deportives, que, ii tnks, no venia al cas, voten en contra 
de I’iicord qiie ells riiatcixos havien pres i dcfcnsat. 

Si esta actitud, senyores i senyors diputats, fos cxercida pes 
algii que jo l i  tiiiguks In suficient frmquesa -i est no és 10 
ciis-, l i  diria amb totri corclialilat, perb tamb6 amb iota scric- 
t a t ,  que fcs una reflexih profiinch de si est és 10 comportamcnt 
i la conductn polEtica cliic mcrcixen los col.lcgi.s, 10s professors 
i cls alurniics d’cnsenyanqa general br‘lsica CIC Catalunya. 

Lo Conscll Exccirliu, en deiinitivit, tk venqut des dc fa unxe 
mesos, i utilitzant termes bancaris aix0 scria .ja un comptc 
morbs, tk ven pi^ dia un acord qiie 6s volunlat uniinimc CIC 
totes Ics forccs polítiques arn h rcpresentacih parlarnentr‘lria, i 
cnteiicm, L~OIICS, cluc csta proposicib no de llci, encara q~ie 
vcnquda en el termini, podria no ser obstxle pcr a la seva reso- 
lucib, 10 C;rup Popular pt-esctita esla interpcl-laci6 per saber 
quin s61i 10s propbsils de capteniincnl del Consell Excculiu re- 
spectc al compliment de la proposicib no cle ltci clcl 19 de se- 
rcrnbrc del 85, sobt-c [’cducacih fisica als centres ci’cnscnyanqa 
gcneral hisica cle Criíalunya. 

Moltcs gricies, scnyor Prcsidcnt; scnyors i senyors diputats. 
Ei Sr. I’KIISI !)I!”‘ : L’t ianorai-hc Conseller vol contestar’? 
tiI Sr. CONS13LLEII 1 )’F,NSI”YAM EN‘T : I-lonorable, 

sc tiyol- President, sc nyores i scnyws dipii tats, cl 13uilI-Iti Qfkirrl 
dtd J b r í ~ 1 r 1 7 c r 1 i  t k  C ’ ~ ~ I N / ~ I U . ~ L I ,  com diii molt bk cl senyor. Dipuht ,  
en cl SCLI número 104, corresponent 31 9 de descmhrc cle 108.4, 
puhlic~iva un cxtciis infortiic sobre cduaicii> tjsicii ii l’escolx 
Amb aquest informc corresponicm, precisanicnl, al qiie s’hn- 
viii acorclat en la sessi6 corrcspmient a aquest I~~lanient. 

I ln  nqucllii ocasib, i com 1-1 previsi0 1x1-  ii un f u t u r  propcr, 
viirn dir -i així estil cxrit- qiie H partir dc la publicaci6 clel 
clccrct de pluntilles es cotiteniplaria -cosa que en aclucll 
moiaenl seni blava mbs i nimincnt- la figura d’uti cspecjalista 
d’cclucucih física esporliva a cada cc n~rc coniplet cl’ECiR. 

Ma1nurad;micri t, ii nivell csialitl la implaiilacih dcl decret CIC 
plantilles csth cn liincib de I’estalut del professoriit, i com quc 
aqucst cnciira no s’ha establcrt no poclcm coniplar m i l 3  especia- 
listcs cspcciíics d’cducaci6 fisica en totes les cscoles. Aixb n o  
obstant, hem avangt cl procés, cl~ie ens ha de pernlet I-e de cap- 
acitar pcr ii I’eduuaci6 fisica els professors d’iX;H i tcnini LIIXI 

t-cso I trcib cte la Ilir*eccih C ;e neral d’kinscnyamenl Univel-si tari 
dc ~lcscnvolupamcnl de I’Orclre del 27 de j u n y  dc 19x3, sobrc 
I-egulaciij dc Ics convocat0rierr clc cursos d’cspccialiizacii, de 
pt‘ofcssors en diícrcnls Arecs o nivctls d’cnscnyamenls. t n  
uqucsia resolucih cs convoquen set CLII’SCIS ~l’especialit~,,.aci6 
~ L I C  han de perniet rc cl petfeccionamcn t o la f o r n m i 6  del pro- 
fccssoral d’educacib tisioa, d’acord urn b LIII perfil que s’cspccifi- 
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ca en l’annex de \’Ordre i que inclou la Facció per a les activitats 
corporals i esportives, Ies condicions basiques i adients per im- 
partir classes d’educació Tisica en I’EGB -no té res a veure I’e- 
ducació fisica, en aquest cas, amb I’esport escolar, senyor 
diputat-, els coneixements de les caracterisiiques psico- 
fisiques dels nens i de les nenes de pre-escolar i EGB, el con- 
eixement de psicomotricitat necessari per fer les classes i pcr 
conkixcr tkcniques de recuperacib per  a aIurnnes de les prime- 
res edats amb dificultats psicornotrius i l’habilitat per 
consti tuir-sc en orientadors deis professors- tu tors dels cicles 
inicials i mitja en l’irea d’educacib fisica i per constituir-se en 
coordinadors de I’iirea a les escoles i per afavorir I’esport 
escolar. 

hs a dir que, davant de la impossibilitat, per motius prcssu- 
postaris, és a dir, no poc(em incorporar un nou professor d’edu- 
caci0 fisica, sinó que el cluc convé és que hi hagi un decret de 
plantilles que estableixi les especificitats del professorat, el que 
s’ha fet i el que esta previst és preparar professors perquk, quan 
aixb es produeixi, nquest professor d’eclucació estigui en els 
centres d’cducacib general bhsica. 

El senyor Diputat no es referia als centres d’ensenyament 
mitji, o11 aquesta previsib e& feta d’acorcl amb Ics caracteristi- 
yues clcls mateixos plans d’estudi. 

Moltes grkies, senyor Presicien t; moltes grhcies, scnyorcs i 
senyors diputats. 

i3 Sr. PRESIDENT : LWlustre scnyor diputat vol replicar? 
~ I ’ a t r s d  

El Sr. ClJRTO : Moltes gricics, scnyor Presiclcnt. Scnyorcs 
i senyors diputats, Honorable Conseller Cf’Ensenyarnent, que 
la intenció vcrbal, senyor Conseller, que no documciitadii com 
jo li  he demannt, corn l i  clcrnana I’informe, com l i  demana  LI^ 

mandrit del Purlament de Catalunya, que la intencih verbal, 
dcia, d’cnsenyar deport als xiquets en edat escolar pugui venir 
determinada per la interpeHacib d’un diputat sobre un  incom- 
pliment del Consell Executiu, .jo diria que no bs manera adc- 
quada de donar resposta a un problema ian cvident i, per des- 
comptat, senyor Conseller, ni ian sols aprofitar una intcrpci-la- 
cib per emparar est principi f’onamentrzl en la vida escolar, és 
una cosa tan increible, que valdrh la pena en esta Iegislaturn clis- 
cutir I aprofundir. 

I pcrmcti’m, scnyor Conseller, que l i  manifesti algunes con- 
sideracions. Des de la nostra opini6, i des d’iinii situacib cle 
govern, hi havia dues maneres d’afrontar esta resolució, 
pcrque, corn ja l i  he dit abans, es tractava d’mn problema de co- 
mportament polític. O be expressar uns motius documentats 
que justifiquin la seva inviabilitat o bé, si realment cxistia vo- 
luntat dc complir est acord, perb mes tard, en tot cas, donar 
compte ai hriamcnt de la causa sobrevinguda. 

En els clos supbsiis, i per allb de la clariviclhcia critica, jo li  
asseguro quc el Consell Executiu hauria comptat, almenys, 
amb tot el suport dei Grup Popular i gairebk m’atreviria a dir 
quc amb cl de la resta dels grups que conformen aquesta 
Carn bra. 

L‘inforrnc, senyor Conseller, que apareix al Burlkti Qficiul 
del Parlament de Catalunya número I04 no té res a veure amb 
10 contingut de la Proposicib no dc Llci i nombs la introduccib 
al prehrnbul ja cienota 10 dcsinim, la imprecisió i Ics poques 
gancsja no de trcballar, sinó de demanar que es treballi bé; re- 
passin, si no, la rererencia que vostks thn a la Disposicib Tninsi- 

tbria Quarta de la Llei 13/198Q1 del 3 1 de marc, i veuran que 
no diu res del que diuen que diu,  i repassin també 10 posiciona- 
ment i les manifcstacions de I’Ttiustre Diputat de Convcrgkn- 
cia i Uni6, senyor Borris, a lii Comissió de Politica Cu l tm l  i 
veuran també immediatamcnt a quin extrem de ricformaci¿j 
arriba el dictamen que elabora io Departament d’Ensenyament 
en retació amb est tema. 

Jo desconec si I’Honorable Conseller ha abocat la seva curio- 
sitat al desenvolupament de la sessió clc la Comissió de Política 
Cultural, quan cs va aprovar la Proposició no dc Llci, Iliari 0‘0 
Sessions nhmero 43, del 1 9 de setembre del 85. 

Lamentablement, senyor Conseller, ha passat tot allb, ha 
passat tot allb quc implícitament preveia la I1.lustre Diputada 
senyora Eulilia VintrÓ fa un any, pero és que, a més, tot el cluc 
ha passat ha estat corregit i augmentat. Lo Grup majoritari de 
Converghcia i Unib en aquell moment clonavz-1 la irnpressib 
que havia de guanyar una partida i havia d’abtcnir preeminen 
cia respecte de la proposta original, pcrqzik mentrc 10 Grup I%,- 
pular exposa una introduccib simple de I’encertada tasca CIC lr i  
Direccii, General de I’Esport --simple, perb suficienl, pcr 
concreh-, Convergencili i IJnici la vol superar asscnyalant 
lleis, ordres, decrets i disposicions. 

Lo Grup Popular va proposar tots 10s centres públics de Ca- 
talunya i Converghncia i Uni6 diu que no, que en comptes de 
públics, piiblics i privats. Lo Grup Popular no l i  cibna cap ciala 
límit al Consell Executiu i Convergencia i Uni6 l i  clciria tres 
inesw de termini per complir la Proposicih no de Llei. En con- 
seqiikncia, tots las grups v m  conformar I’esmena de Conver- 
gkncia i Unió, perqui: cra obvi que cn cas contrari --i així cs va 
dir- la Resolucih no liriuria prosperat. I no només en  aclucíl 
moment I’esmena cle Convergkncia i UniO VII servir per atraure 
contundencia t rigor a la proposta inicial del Grup Popular ot’c- 
rint com a contrapartida de iot 10 que nosaltres clemanivem un 
simple informc, sinb quc el Icmps dhna la fiió a !a  intu’icih, 
corn deia abans, de la senyora Vinti.6 en 10 sentit que Conver- 
gencia i Unió, en aquell nioment, donava 3a impressi6 c)  havia 
d’imprcssioiiar fent veurc yuc feia alguna COSN per desprks no 
Ter res. 

I aquí, senyor Conseller, io que cs pr&n en csta intcrpclln- 
cib són clos objectius ben concrets i que, ;I més, shn asseqiiibles 
a la intel.Iigencia de qualscvol. Prirncr, sahcr pcr yiib no s’ha 
complert un acord, i, desprks, sabcr com i quan es coinpiirri. 

I una cosa més, senyor Conseller. Est IJIiputat, que sempre 
ha rcspcctat 10s principis d’wtoritat, ha reconegut, i mes CIC 
ducs vcgadcs, i des d’esla mateixa tribuna -esta serA la 
tercera-, que la tasca de vostks, la lasca de governar, la tasca 
de manar és mks dificii i ingrata que Iu dc creure. Satisfiiccih 
per satisfaccih i cortesia per corksia, jo li prego a 1’1 lonarable 
Conseller qcre sigui ben concret en 10 torn de replica que des- 
prks li correspon, i si el que es pretén en est tcnia, scnyor Con- 
seller, és intenvar sortir del pas i últim punt de l’orclre del dia, 
precs i preguntes, jo ho lamentaria molt, perque llavors m’o- 
bligaria i i  creure que esta conducta, csta actitud no observa cap 
rclaci6 amb la consideracib personal que jo guardo pels alts 
cArrecs. 

Moltes grkcies, senyor President; senyores i senyors 
clip ut a t s. 

El Sr. PR ES1 DENT : L’tionorablc Conscl lcr vol rep1 ¡car ? 
HI Sr. CONSEIALEI< U’ENSENYAMENT Scnyor Prcsi- 
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clcnt, senyores i senyors diputats, amb molt cle gust rn’agrada- 
ria, senyor Jliputat, poder ser molt concret, si mcs no, per co- 
rrespondre a la seva cortcsia i a la seva delicadcsr-i, m’agradarin, 
si rnks no, pcr aixb, el que passa 6s que cni f‘a l’efectc quc el 
nostre discurs es moli en plans paral-lek i cls plans paralkls 
quim nu es toqucn no es corresponen, resulta que u n  parla 
rl’una cosa i I’altrc parla cle l’altra. 1% 21 dir, jo no vull sorlir del 
pas amb una explicació, jo no vull que vostb s’imgini que 
ayucsta cs una tirticla cap endavant, el q ~ i e  pwsa és que amb 
I’cxplicí~ccii, y ~ i e  virem donar, amb I’informe quc vt1 aparcixer 
en el h’ritk~1Í ())JiC$d de/ h t k i r n c n t  de C‘ulahnycr ju ho clkicni i, 
(lesgraci~uliiinent, hcm de ser coherents cn aixb, cohcrents 
pcrqui: 6s I’Ú nica possi bi 1 i tat dc resposta real. 

tln aqucll clocunient, yuc va sortir ara l i i  iiii any, s’expiicava 
cn Ea liart final quc, al maieix temps que hi havia una relació 
dcls cen~rcs, als quals s’havia trarnks l’cyuip ciidr’lclic per l’iirea 
d’educaci0 fisica i psicomtrtrici tat -hi hwia tina rclacih de 
centres amb els municipis corrcsponcnts- es cieia, cn acalmr, 
que : (<cwti ii prcvisió per a ~ i n  fu tur  proper poclcm dir que es 
conLernplarA la figura CIC l’espccialista en educ;iciO fisica cspor- 
tiva CII cada ceritrc complct c l ’ l X I 3  a purtir rlc la i mplmtacib 
ilcl decret rtc plun~illcs. La Direccib General cl’Erzscnyamen ts 
Univers¡ tiiris té picvist iculitzar propecament un cLirs instituci- 
onal per completar la Ibrmacib clels profcssors que f‘crcn cl curs 
d’iniciació, iibans csincntst, el 198 I . >> 

Aqeicsta era, .i0 CI’CC, la solucib del problcma que, .jo crec que 
;imh lots correccib, vosli: plantejava i qirc s’lliaviu ptuntejat 
I ILI ue 1 la pro posic i6, pe rq ili: 1 ’eciucaci ci fi sica s’ ha dc donar 
obligatbriamenl ii Ics escoles, el cluc passa 6s cluc I ’ h  de donar 
cl inatcix mestre i cs ~racta CIC clonar una cspecilicitiit :i aquest 
~ncstrc, per0 i i ixb tiomks cs pot aconscgitir íimh IIII ciccrcl dc 
plantillcs on c;tdri p~‘otessor tingui i i i i a  hrea cslrcciliai i concrc- 
W, i aixh o bé s’i~icremctila el niinicro CIC pi+of‘ess~m amb ~iii 

CLITS d’cducacib íisica, cosa que li expliciivctn qiie no era possi- 
ldc clcs d’un punl de vista prcssuposlwi - o i>& cl qiie suucceix 
ks cluc la solucib ks ;I iravés cl’iinii espccilicilal de ptantillcs. I 
aqucsts, scnyor I)ipiitai,-io li nssegsiro qiic ;imb la iiiillor volun- 
lat ,  ; K ~ L I C S ~ S  s6n cts 1’1aiilc.j~~tnents. 

Li haig cie dir cluc reccntnicnl cI Ministeri d‘llducricib va pel 
nlalcix camÍ i cl 2 1 cl’octsibrc del 86 es clcscnimt1l;i 1111 progimia 
CIC (( i nip1ant;tcibn progr-cslvs y cxpcri mcizitil dc ctiucaciim 
íisicn en los ccníros piihlicos >), on pnssa tainbC pel- ta prcpm- 
cib dcls profcssnrs, tiicsurcs qiic nosallres hiivíc ni pres I¿ia ut1 

1ciiips, i cluc l’aiplicacih rl’aixb no cs pot ícr perqii~, per sobre 
dc Ics bolles itilcticions i ics bones volunt;its, hi ha ets aspectes 
eeotii)inics, aspectes cconhmics q ~ i e ,  cti ciisos cc)m qiicst, cluc 
suposa la i ncorporacih d’un nou prol‘ccssot; s6n moll elevats. 

I k r  tanl, jo, scnyor Iliputat, atnh Ili millor volunlitt i cn alen- 
cih ii la sevil intcrpcl~lacib, jo n o  puc dir-li a t ~ r n  CI)S:~ que aix0, i 
scnliriii cluc ho haguks pogut f’cr c l ’una  a l t r u  manern i no haver 
pol:iil correspondre m k s  aclequad~iinenl ii Irz scvii qiicstió. 

Mnltcs grkics, senynr Prcs idc~~t ;  nioi tcn grkics, scnyors 
ciipu tats. 

tulars. Passem, per tant, a la tercera de la llista, que cs la que ha 
cle fortnular al Consell Executiu sabre una vaga de professors 
en el curs 1985-86 la Tt.1vtsti.e Iliputada scnyora Marta Mata, 
del Grup  Socialista, ii qui tinc el gust de donar la paraula, 

La Sra. MATA : Senyor President, scnyores i senyors dipu- 
tats, scnyor Conseller, en aqucsta tarda, que sernblri que cs 
propicia a cxprcssiir la perplexitat i fins la indignncih, he de pre- 
guntar Lamhc sobre u n  fet que ha motivat més indignacih que 
perplexitnt pcr part  de mestres i de profcssors. 

RcsuIla que els proppassa~s incsos cl’abril i de maig van 
produir-sc a l’cnsenyament pb hEic uncs vagucs, i ,  per aqucst 
motiu, la Consclleria d’Ensenyament va fer unes retencions 
~I ’ I I i~vers a Ics nbmiiies dels mcst rcs i professors durarit els 
rncsos d’agost i de selembrc, i les quantitats qiie havien cslat 
~-eiingudcs crcn dci voltant d’tmcs 13.000 pessctcs. Es va 
pocier conslalat; liert), quc, cn primcr lloc, s’havia aplicat 1111 

conccpte clifcrent als mcstrcs i als professors d’enscnynment : 
mentrc als mestres se’ls havia reconcgut cluc la rctencib es reia 
pcr motiu de vaga, als ~)rofcssors se’ls dcscomptava en concel)- 
te d’ahsencia de centre, és a dir, per tant,  com a sanció. 

En segon lloc, no s’hiiviii cf‘ectuat l’cxpecliciit previ que, pcr 
I‘cr qudscvot sancih, exigcix la llei. En tercer lloc, la notifi”lcaci6 
als afectats no haviu arribat, cn alguns casos, i, en altrcs c íms ,  
Iirwia m i b a t  als centrcs cl nies de selcmhre, amb signnturn del 
30  clej~it iy. Aqtiest fet Iiavia limihi, es ;I dir, cliiiiinat priictica- 
nicnt el  lermini legal de quinze dics cluc la llci d6na per tal de 
fer cl corrcspoticn t I * C C ~ I ~ S  cl’alqida, 

I:n quart lloc, la ncltii’ícacib no coiitemptavíi cl prorrateig co- 
rrcsponent i~ Ics nctivitats t-ealitzxles dins i f o ~  dcl centre, en 
aplicxih cle t’arlicle 3 1 tlc 121 J A  30/84, cicl 2 clhagost, Llei CIC 
Mcsures per I I  In RcTorrna de la Fiincih Pública, on  cs programa 
que els fLincion;iris han dc complir, en CHS dc vaga, uns scrveis 
esscncials, com s’tiiiviii fet. 

Iln cinquh lloc, la rctenci0 es va Icr cl’una iiimcr;) indiscri mi- 
n;ida, es a dir, s’hikvj:i aplicat als mestres cluc no  huvieii fet 
vaga, tiimbé, i :i riltres sc’ls aplicav;i m é s  dies dels rcnls. I ,  cn 
sisi: 1 toc, que cs cicsconcixiii ~otrilmcnt cls rnitj:ins qtic s’hiwicii 
u t i l i tmt  pcr coneixcr quitis mestres i profccssors feicn la v;iga : 
críi la inspecuii), era li1 cfelacii), o m i  qu&? 

Es aqucst conjunt cic pregiintcs lcs qiic van obligar ‘rl dema- 
IIN i ii obtenir, precisament quan Ikiu dos [) tres dies que s’havia 
I;ormuIn( aquestli lircguníu, uixi entrcvista amb el senyor Secre- 
tari Gcneral Tccnic, pcr iai CIC tractar nqucsts tenies. 1 - h  
aq~icsla primera entrevista no es van poder aclarir tots aqLtesls 
punts, totes xlucstcs qiiestions, i cs pcr aixb que hc fci, u1 Con- 
sell Executiu, Iu prcgunla sol~~-e quins criteris, comprovacions i 
objectius ~~hi iv ic i i  cfkctizat en el descomple de 121 n i m i n a  il tol 
el profcssonit. Molles g r k k s .  

I31 Sr. I’Rl3IDENT : [,’I lonnrablc Conscller. vol li=r cl favor 
de contcStar:’ 

E1 Sr. CONSl-~Li,ER ü’I<NSENYAMEN1’ : Senyor Presi- 
dent, scnyores i senyors c l ipu  tats, dcsgraciaclamcnt, senyora 
I)ip~itada, i no hauria de ser així, els orgaiiihciors i subjcctes 
x l ius (Ec les vagucs que cs produeixcn no ucostLiiiicn a cc)iiiu- 
nicar amb antclacih sufioicn t, com seriu desitjable i com esti es- 
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tablcrt, els dies que faran vaga, 
L‘Adminisrració no acostuma a coneixer oficialment que es 

vagi a reatilzar la vaga, ni tampoc les seves motivacions. E1 con- 
cixcmcnt, moltes vegades -i en aquest cas VII ser una realitat, 
la vaga es va planiejar amb molt poc temps i amb el supocl 
d’uns sindicats, no cle tots, corn sap molt bé la sciiyora 
Diputada- ve pels rets consumats o a través de diferents vies. 
La coneixem, evidentmenl, a través de la inspecció educativa, 
a travhs d’dguns rcpresentants sindicals, a través dels ajunta- 
ments, a trdvés dels pares. 

Quan es t& un concixemcnt global de la situació plankjitda, 
ja sigui en una zona o en un centre, els Serveis ‘rcrritorids, 
in teressant-se per una especificació mcs dctallda del cas als 
cfcctcs de complir les disposicions vigents, denianen aclari- 
ments dcls noms i cognoms concrets dels vaguistes, i s’adcecen 
als directors dels centrcs per mitjh de la inspeccih. Aquesta és 
la norma establerta : han de ser els mateixos dircctors els yuc 
han d’acreditar els noms de les persones que han fet vaga. En 
alguns casos -i jo  crec que no correspon al vertader esperit del 
professomt- els directors es neguen a donar la relxib dc per- 
sones participants a la vaga, corn si ia vaga no fos un dret, corn 
si l’cxpressib de la vaga no fos unii realitat, corn si tinguessin 121 
impressió quc fessin una cosa mal fcta o corn, potser, si es vol- 
gucssin cstalviar Ics conseqiibncics lbgiqucs que deriven de I r i  
vaga. Només en aquests casos, i pel que fa a la prcgun ta concre- 
ta de la iElustre senyora Iliputacla, cls Scrveis Territorials van 
aplicar la legislaci6 d’acord amb el coneixement global i cone- 
gut aleshores de la situaci6, és 1-1 dir, en no tenir cl coneixement 
cslxxific ii través dcls directors varen haver de recórrer al con- 
eixcmcnt global clc ia situacib. 

Yobiect iu cle la retenció de 121 part dels havers que correspon 
als dies no treballats, que la funci6 docent implica I’cxcrcici 
actiu de la docencin, és a dir, a no ícr classc davant dcls alutn- 
nes, aqiicsta retcnció, ho rcpetcixo, es fonimenta en I’aplica- 
ció de la legislació vigent, segons la Llei 17/85 dcl23 dcjuliol, 
de ta Fuiiciii Pfihlica, que en la Disposició Addicional Quarta, 
diu : << I’ls funcionaris que cxcrcilin el dret a lu vaga n o  med i -  
laran ni percebran Ics retribucions corresponenis al temps qiie 
hagin cslal en aquesta situació, sense cluc la cieducció de retri- 
bucions quc s’cfwtui tingui en cap cas caricter de sancib disci- 
~iliniiriu ni afecti el rkgirn respectiu de les seves prestacions so- 
cials. >> El terimini per rechrrer cmiienc;a nmb In notificació de la 
resnlueih, i ,  en el cas que ens ocupa, com que la vaga cs va rea- 
litzar cap a finals de cim i cls circuits cluc permeten conkixcr la 
sitiiacib sbn lents, s’ha esperat que els professors fossin a1 seu 
ccntrc per notificar-los la retencii,, per tal que no els passks el 
temps de reclamacih, ja que, d’altra manera, els h a g u k  trobat 
en &poca de vacanca o en trasllat de cenlrc. L’acurnulnció dc 
lrcball al final i comcnqament de curs, amb la fixaci6 dcfinitiva 
dc Ics plantillcs dc profcssors, lii comprovacib cle vacants per 
nhmeros de trzlsElat, la convocalbria dcls maieixos concursos i 
la puntuacih dels participants eni va obligar, en un rnoinenl de- 
terminat, a exercir una opcid, cluc salvaguardcs el dret de rkplica 
del profcssorat amb la posterior noti ficacib de la deduccib d’lia- 
vers, més que no pas la mateixa deduccib econornica. 

D’altra banda, vull fcr I’aclarimcnt que aquesta deduccih 
d’liavcrs no ha afectat ni de molt tot el professoral cl’EGR, sinó 
que, suhrc un contingent totnl de 24.420 persones, n’afeecta de 
morncnt, i cncara en tcrminis dc recurs, 14.1 24. Val a dir que, 

en el cas dels professors que han presentat recurs i xrcditcn 
que no van fer vaga, llavors el recurs s’ha resolt i es rcsoldrii FJ- 
vorablenient en el sentit indicat pels professors. 

Jo cliriri que aixo s’hagués resolt si s’hagues prodLiit una si- 
tuacih normal, en la qual els niateixos dircctor-s clcEs ccntrcs ha- 
guessin expressat claranient el nom de les persones que van fcr 
vaga; la vaga va ser piiblica, cn alguns llocs, prccisazmcnt, cs 
van afanyar a dir que havien fet vaga, i després resultava quc 
en el recurs que havien presentat alguns professors, s’especiíi- 
cavii i s’aclaria que en aquell ceritrc la vaga no s’hhavia produ’it o 
hwia cstat Iiarcial. Dc tates niuncres, jo crec qLie amb els mil- 
jans al nostre abast, amb Ili col-laboracii> de nioltcs personcs, 
s’ha arribat a aclarir quin havia cstat cl nombrc dc persones 
afectades, de professors afcctats, i crcc quc els criteris que 
s’han aplicat han cstat uns criteris adequats a la situaci6 que 
s’hav ia plantejat . 

Moltes grricies, senyor President; moltes gricies, senyors 
d i p 11 i a t s. 

131 Sr. PKESIDLNT : La I!-lustre scnyoru Diputacln vol 
replicar? 

La Sra. MATA : Dcs de I’escb matcix, scnyor President, he 
cntk que faltava cornunicaci6 i quc faltava concjxcmcnt per 
part de la Conselleria que es ícia una vaga : era iina cosa quc 
havia sorlit al diari, perb, en 11, la Consellcria potscr no ho 
S B  bi a. 

El que sí que no va í‘altar va ser la sanci6 i, rcpeteixo, la 
sancib amb uns criteris que vostk no ha aclarit. Jh :i dir, per 
quin critcri cls rncstres cl’cnscnyanicnt primari van ser consi- 
derats con1 ii vaguistcs i ,  en canvi, cls profcssors d’ensenya- 
ment secundari van ser considerats corn que eslaven absents 
del centre, és a dir, és un criteri diferent del qual vostk IIO ha 
parla t. 

Jo lamento molt que el procés quc vosle eiis ha explicat 
s’hagi de m l i t m r  corn s’explica, es a dir, a partir d’una total ab- 
skncia d’inspewi6 directa per part de la Conselleria. 

Res més. 
i31 Sr. PRI7SiIIIiNT : L’Honorable Conscllcr vol tornar ii 

i 11 tcrvcn i r?  
EE Sr. CONSEl,t,ER D’ENSENYAMENT (úc I k v ~ ~ r j  c ~ s ~ u n ~ )  

1 Voldria fer clos aclariments, senyor President. 
No, senyora Diputada, la vaga no s’lxi aplicat eap sancib. 

Com ja he llegit molt bk, segons diu la Llei 17/85, del 22 de 
j~iliol, el dret de vaga sirposa cl dret de vaga, i diu clararnent 
que en cap cas suposa caricter de sancih disciplinhin ni afecta 
ei regim respcctiu cie les seves prcstacions socials. hs L i n  circi i, 
pcr tant, no hi ha clip sancih. Jo, el qiie entenc és que la persona 
quc Ta vaga ja sap que el dia de vaga no el cobrar& no 6s un diu 
de vacances com, per exemple, ho és w u i  per ii alguncs esco- 
les. ks a dir, contribueix ii un dret legítim i ,  per tmt ,  vol dir 
¿liXb. 

Que .io sipiga, s’ha aplicat de la mateixa mancra a uns i als 
altrcs; el que passa és que I’extensib de In vaga vil scr difereni, i 
va ser més seguida pels profcssors d’EGR qiic no pas pels pro- 
fessors dels altres centres. 

Per altra banda, hmh6 li haig de dir que si que va cxislir la in- 
specció, perque Ics dades dc molts centres on cís directors no 
van donar la informacib, la iníormació va ser ohtinguila a 
través de ln Inspcccib corresponcnt. 1 la Inspeccih vil ser la que 
va reclamar als ccnires que aixo es produís, cs a dir, la inspcc- 



DIARl DE SESSiONS / P-Núm. 76 / 27 novembre 1986 / S E S 1 6  PLENARIA Núm. 63 
... - .. . - -. -. - - -- 3374 

-. 

ció va funcionar i ,  en tot cas, ei quc hi ha sbn, i pot ser, i cn tot 
CBS hi ha rcciirsos que  es resoldran, que a aquelles persones 
que no van fer vaga sc’ls ha fet la retenuib, se’ls restituiran els 
diners, i només cul que acreditin que cIls no van fer vaga. I 
cstic convencut que en cap cas s’haurii com& una injustícia, en 
aquest sentit. 

Molies grkies, senyor Presiclcnt; mol tes gricies, senyores i 
senyors. 

El Sr. PIIESIDENT : La pregunta scgiient és la quc ha dc 
formular al Consell Executiu sobrc ln sanció 1.1 les rcsponsablcs 
ri’un dictat per ii identificar l’autor dc la inscripció {t Som una 
nr-iciO>> CII un pupitrc cl’una cscola pública, que iormularh el 
Molt I-Iunorahlc Diputat scnyor 1 kribcrt Rai*t+era, dcl Grup 
d’I:sqLIerra Repirhlicana, a qui lEnc el gust de donar la paraula. 

El Sr. IIARKERA : Senyor Prcsiclent, senyorcs i senyors di- 
putats, 13 inevii prcgurita fa refcrkncia 11 uns feis que viin tenir 
lloc el llassat mcs d’oclubrc a I’escola Sant Just, dc Santa 
Chlorna de Gramenet. 

En vaig tcnir coneixemcrit a travcs cie la prcrnsa, pcri), evi- 
dentnient, no és segur cluc toies Ics scnyores i cls senyors dipu- 
tats haguessin llegit els diaris del dia 23 que parlavcn d’acluesln 
qih t ib ,  i, pcr tnnl, cili pcrmctran yuc moll breument recordi 
cls fcts. 

Tln nyuesia cucola, la directora va constatar que en ~ i i i  pupitre 
hi havia una pintaria ~ L I C  dcia (cSom ~ i n i i  nnciO>>, i semhlii cluc 
un parell clc dies més lard, o dcsprks d’huver vist la pintada i 
d’lxivcr prcscntat unii deniincia a li1 policia, cs van rcbre per te- 
lkíon iincs i\iiiciiiices de Iwrnba cluc, segons sembla, en llcngua 
castellana, s’ntribu’icn a Terra l,liurc, i CII virtut  d’aquestcs 
:imcnaccs de Imrnba la directora va formular u n i t  E W V ~ E  deniin- 
cia 11 10 policin. IAI policia, alcshores, va rclnciotw els dos fets, 
va crcure yiie si podiu iclcntiixtcar els ;~ i ta i ’s  o i’autor dc la pinta- 
da podria saber qui havia fet In triicncla tclet‘bnicn, i va dcmanar 
ii h i  dirccioríi yuc sc sotmctcs els dumnes u IIII diclat a fi d’i- 
clciitificar, SLI~IUSO, per la caldigraiia q ~ i i  6s quc liavia cscrit 
aqucs t B pi ntadn cle <<Som una nnci6 H .  

I A (li rcci ora ho vil riccep tar i vu dcmaizu r ;I Ea prorcssora 
~ ’ L I I I U  classc de a i t a l i  pcr II aclults -:aqucsl centrc és iiri centrc 
(l’IXi!3, i hi ha, cloiics, I’enscnynnicnI iiortnul d’IlG13 i tumbk 
clusses de catulii pcr íi iiciu1~s- qiic fcs LIII dictat en aqucst scn- 
til. I 1  dictat va tcriir lloc; la policia sernhla que no va arribar a 
concllisioiis i va dematiar L i t i  scgori clictat. Alcshores si qiic la 
prolcssora dc calali ja s‘hi va ncgar i, it mks 11 niés, van 
cnlrevistar-se amh I u  senyora Aina Moll, L)ii*eciora de Nornia- 
litzacih Lingiiística, i, en fi, i:i qiicstib va queciar closri del punt 
dc visla de la invcst igaci6 policíaca. 

I<&, la meva pregunta es,  concreiament : quines sancions ha 
pres, n com 1’ t u  pre nd rc, ct I Te part ii tneti t cl ’ l l i 7  senyi iiic n t re - 
specte a LI dircolora ci’aqucst ccritrc? i aixii, pcr divcrscs txins. 
Pri meramcn t : 6s cluc podcm cunsidenir tiosnlt rcs tolet-ablc 
quc la cli rcct orii rl’u II ucn t IX d’c iisc tiyame t i  i públic uonsidcri 
dciictiii que hi hagi en iin b;mc CIC I’escola una pintada ({SOIII 

una nació>>? fis que iiauria fet una dcnimcia ii la policia si, pes 
exemple, la pintada hagués dit, no ho sc, <<La Pepa 6s una 
mentidera))? ks evident que no. Tots hem estat a les BSCOICS, 
quan teníem I’edat corresponent, i després hem vist bancs 
ci’cscoles pastcriorment, i des de les escolcs prirnkrics fins a la 
universitat tots els bancs n’estan plcns, cl’inscripcions, i jo  mai 
havia sentit dir que es prcsentessin deniincies a la policia per 
cap d’aquestes inscripcions, tim i tot quan eren irrespectuoscs 
per al podcr. Per tant, em sembla inadmissible que es pugui 
c0nsidei.x delictiu escriurc -encara que sigui en el banc d’iinii 

escolti- que sorn una nació. Si aixo és delictiu, senyores i seny- 
ors diputats, en  els lcxtos aprovais en aqucst Parlament mks 
d’una vegada hem comes aquest dclicte. 

D’al tra banda, crn sembla també inadmissible que la clirccto- 
ra d’aqucsla escola hagucs acccptai I’amalgarna realitzada per 
la policia entre la inscrilicib i l’arnenaqa tclefOnica de bomba. 
Ik a dir, aixb parieix, ja, de la presumpció que, realmeni, els 
nacionalistcs catalans utiliixem com n metode posar bombes, o 
almenys amenaqar cluc Ics posem, Si 110 és així, no hi havia licr 
club rclacioiiar Ics dues qiicstions. Per tant, cm sembla també 
quc n o  cs pot tolerar quc hi hagi una directora d’una escola ph- 
hlica que accepti aquesta interpretacih dels fels. I menys tolera- 
hlc és encara cluc s’avingui a la pretensió de la policia que es 
faci un  dictat pcr veure si veient les lletres, la mancra com es- 
criuen cls diversos alumnes, licr vcure si així cs pol identificar 
l’aautor clc la pintada, quc, presumplarneiit, seria 11 la vegada 
l’autor de la truaida. 

Com quc lot aixb cm sembla greu, i realment em sembla 
que afecta cnses molt fonarnentals per al nostre pais i per a la 
vida, per a la convivcncia ciutadana en  el nostre país, pcr aixo 
pregunto al Govcrn cle la Gcncraliiat quincs sancions ha pres o 
compta prenclre contrn la clircctora d’aquest ccntre i ,  evcn- 
tualment, contra la pr*dcssora de u:italii que, amb rncnys rc- 
sponsabilitat -perqui: va oheir, en certa manera, les indicaci- 
ons q ~ i c  l i  feia la dircctorii-, cs vil avenir; lanmatcjx, i1 fer 
aqucst dictat. 

Moltcs grkcies, scnyor Prcsidcnz. Ciriicics, senyores i senyors 
tlipu t¿l ts. 

E1 Sr. PRESIOIINT : L‘I-Ionorablc Conseller vol fer el í m r ~  
ctc contestar? 

I-JI Sr. CONSHi,LEK D’ENSENYAMENT : Senyor Prcsi- 
dent, scnyores i senyors dipuiats, ju corresponc mil-, cls sen ti-  
mcnts i les cxprcssions cluc m b a  dc fcr el Molt 1-[onorable Ui- 
puta l  senyor Heribert 13arreru; ct‘cctivaiuenl, va tenir lloc en 
aquesl ccntre de Santa Coloma dc Granicnct, a mi\jan dc la 
segona quinzena d’octubre. Nosattrcs, en tol cas, hcin obert 
una i tivcsligucii), la concIusi6 de la quid, I’expedicnt del qtial 
cncara no s’hn rcalitzat. 

La versi6 que nosaltres lcriim dels fets, en aqucst rnoincnt 
-quc ks, per’ tant, una versi6 provisional-, 6s que I’escola 
havia rcbui, per ducs vegndcs, uiiii amcnat;c? telefonica cle 
tm-nbii i cl cas vil succeir durant les classes noctiirncs cfe catalli 
per I I  í d u l  ts, que no  orgmitza el Depnrlamcnt cl’Enseiiyanicnt, 
sini) quc organitza el 1)epartarncnt de Cultura -cuai d i r  que les 
imtcixes classcs, les niuteixes aules s’ulilitzen CIC dia per d s  d- 
linines d’EG13 i al vesprc per iz Ics ditcs classes d’adults. 

Va ser dirrant LIIIR scssib dc dia que un infant v;i trobar a la 
scvii lailla itna pclita inscripcib --diu que e s  pctita, .jo no l’hc 
vista- cluc clcia : {{Som, som, som ... o i ,  amb Ilctra cacla cop 



DIARI DE SESSIONS / P-Núm. 76 / 27 novembre 1986 / SES16 PLENARlh  Núm. 63 3375 
I ._ .--_ _. . - -- 

més petita, {< ... una nació > > o  

Segurament que, desorbitant, amb iota seguretat, excessiva- 
ment el tema, i sensibilitzats per les recents amenaces de 
bomba, la directora va cxplicar aquesta inscripció -segons eiis 
comuniquen-, posteriorment, a la Guhrdiit Urbana de Santa 
Coloma, que al seu torn ho va coniunicar a la policia. 

En cap cas, ningú no va presentar denúncia d’aquests fcts, 
sinó que, tant 1’Alcalde dc Santa Coloma corn la mateixa Direc- 
tora General de Política Lingüística van procurar apaivagar els 
inims i reduir la qiiestió a l’ankcdota cl’una més de les innom- 
brables inscripcions al pupitre, tal com exposa el senyor Barrera 
en la seva pregunta. 

Justamen1 perquk la inspeccih educativa del Departamcnt 
d’Ensenyament, i els mateixos professors de catalh pcr a 
adults, van veure de seguida que el tema no s’havia de desbor- 
dar, malgrat la informació pcriodistica que s’havia donat al cas, 
no es va arribar a repetir, ni 11 fer -segons em diuen en la inf’or- 
mucib cluc jo tinc- el dictat als alumnes adults, ni la policiri 
--sc’m confirma en la primera inforrnacib de qui: disposem- 
no va tenir cap tracte directe amb aquests alumnes ni amb els 
professors de catali. fis il dir, que la primera informacih que 
se’ns clbna bs que cl dictat no cs va acabar de realitzar, ni la poli- 
cia v11 tenir tracte directe amb els alumnes. De tota manera, 121 

constalaci6 si hi va haver un dictat previ, i aquest va ser un 
segon dictat a! qual es van negar, nosaltres ho esbrinarem amb 
I’cxpedient que hi ha obert. 

Després dels fets, el Cap dels Servcis Tcrritorials dc 
13arcelon~t-comarques ha anat al mateix centre públic --que 6s 
~ i i i  centre, prccisament, que segueix et procés d’irnmessib en 
llengua catalana per als infants d’EGH-, ha parlat amb la di- 
rectora de t’escola i 1x1 pres nota de la qiiestib, situant-la 
-segons diuen- al lloc anecclbtic qiie l i  corresprm, tenint en 
compte, nixb sí, les circumstincies que potser envoltaren d’ex- 
cessiva puhticitat aquest fet. 

De tota manera, ilalustrc scnyor Diputat, si Iu directora 
haguks incorrcgul en alguna acluacih que no correspongués 
amb aquesta consideració que nosalires li fem de dcsorbitacib 
del fet pels niateixos mitjans informutius, sin6 que hagués in- 
corregut en alguna qiiestió que exigís alguna responsabilitat, 
nosaltres prendrem les mesures corresponents i nosaltres, en 
tat C B S ,  li paclrícm donar la informaci6 i podríem respondre I?- 
nalmeni a la preguntaque el senyor Diputat va fer. 

El Sr. PKBSiüENT : El Moll Honorable Diputat vol lornar 
íi intervenir? 

El Sr. DAKRERA : 136, corn passa sovint, no s’acaba d’acla- 
rir mai la veritat úels fets, en uqucsts C ~ O S .  Perb hi ha, tanma- 
teix, una inrormacii, a la premsa. Jo linc aquí la informacih 
cl’un diari que publica una edicib barcelonina, itnportant, cn la 
qual un corrcsponsd clc la mateixa Sunta Coloma, el dia 23, 
diu, sensc que hagi estat ricsmcntit per ningú : <<Un portaveu 
de la policia>>, i tradueixo del castellk, {<va informar ahir)), i 
aixo era publicat el dia 23, <<que la direcció del centre va efec- 
tuar dues dcnúncies : una per la inscripció i una altra posterior 
en relació amb les amenaces de bomba)). De manera que la 
matcixa policia -segons cl corrcsponsal dcl diari a Santa 
Coloma- va dir quc hi havia hagut dues denúncies, i que la 
denimcin per les amenaces de bomba era posterior a Iu denún- 
cia per la inscripció. Aquesta informacib coincideix, d’allra 
banda, amb la d’un altrc diari dc Barcelona, Igualment, tols 

dos diaris coincideixen, i ningú ho ha dcsmentit, que hi va 
haver un dictat, i que va ser perquk la policia --a partir dels rc- 
sultats d’aquest dictat- no va poder aclarir qui havia escrit la 
pintada, que se’n va demanar un altrc, de dictat; el  segon, és 
cert -segons la informació de la premsa-, no va arribar a 
fer-se. 

A mes I-\ mes, em sembla estrany que, si la trucada es fa justa- 
ment a I’hora que hi ha la classe de caialh per a adults, s’irnputi 
precisament a alumnes d’aquesia classe que siguin autors d’a- 
questa trucada d’amenal;a de bomba. Aixi) també en1 scrnbla 
que és, en fi, és una d’aquestcs hipbtcsis quc, de cap manera, 
la directora del centre hauriik pngut acccptiir, 

En tot cas, jo crec quc aixir no és una qiiestih banal, no és un 
incident sensc importincia, és simplement l’ex pressió d’un 
ambient, dintre de certs mitjans i de certes persones de, real- 
ment, considerar quc és un ciclicte proclmar que Catalunyri 6s 
una nació; de, realment, considerar que hcm reculat dcu anys, 
almenys, cndarrera - i ,  scguramcnt, rnks de deu anys- i que, 
realment, com a rnixirn, sorn una nnrionnliúd --con1 B 

mixim-, i que tol el que sigui pretendre cl contrari 6s -com 
diuen alguns- anticonstitucional E que, realment, ha tl’ésser 
reprimit. Si r-lquest esperit es mant& cn pcrsoiies quc cn I’ensc- 
nyanient públic tcncn itn lloc de responwbilitat, les coses 
aniran moli malament., Z crec que csti molt bé quc cs faci i i i ir? 

invcstigacib per saber exactamcnt con1 han anat les coses, perb 
em desagradaria prohi ndament que aquesta invcst igaci6 
servís, corn tantes vcgades, simplement per tirar terra 8 I’as- 
surnpte i pcrque no se’n parlés mks. Realment demano 
-demano en nom del meu Grup- que hi hugi suncih si rcal- 
nient els fets quccicn demostrats, i --ho repeteixo- el que ha 
dit la premsa, fins m, no ha estat ciesmentit per ningii. 

Moltes gricies, senyor Prcsidcnl. Grkcies, senyors diputats. 
EI Sr. P13ESiDENT : L‘Ilonorabie Conseller vol tornar a 

i n te rvcn i r ? 
El Sr. CONSELLER D’ENSENYAMENT : Senyor Presi- 

dent, senyores i senyors diputats, si, Malt I-tonarablc scnyor 
Diputat, sí, estic absolutament d’iicorcl quc si hi ha responsabi- 
litats, aqucstcs es duran a Ics conscqijcncies corrcsponcnts; 
per tant, en aqucsl sentit, pot tenir la seguretat que nosaltres 
atenem la seva..,, estava previst, per;), en tot cas, yuedu refor- 
qat per la seva sol-licitud i I , ,  clel seu Grup parlamentari. 

Jo disposa d’un informe previ de la inspcccib, 6s a dir, al cap 
dc pocs dics rcbia aquest informe de la inspeccih, del qual jo he 
extret el tcxt que li he llegit abans, i cluc fcia referencia prccisa- 
nient a aixb. 1% veritat també, quc  la inspccci6, cn tot cas, 
donava la consideracih a la qua l  jo crn rcf‘eria abans, i, per ex- 
emple, fins i tot hi d k g h  algunes coses, diu, per exemple, a 
causa rl’aquest fet, és R dir, el quc scrnbla B la inspcccib 6s qiic 
carrega, d’una manera especial, les coscs, sobrc la basc de la in- 
formació periodística que vc? ser realitzada; aquí diu, per cxern- 
ple, que {(aixo li1 que la policia, entre les diligencies que va 
volcr practicar )) --es referien nl dictat -, CHUSB d’ayucst 
fet, es pcrsona a l’cscola cl dic? 22 d’octubre a la iarda un perio- 
dista acompanyat d’un regidor de I’ajun tiirnent clc la localitat 
que vnlia fotografiar d ((grafitli )) en qüeslió. La directora s’li 
ncg9 i cs va recollir la notícia tal com va sortir publicada I’ende- 
mi i que ciesvirtuava eis reis i ei text reai cie 13 cienúncia. o ks a 
dir, potser el fet que la directora, jo crec yuc en l’cxcrcici d’una 
autoritat ben aplicacla, es ncguk  ii donar aqucsta refcrhcia, 
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em fa t’efecte quc, en  aquest cas, potser va ~irovocar que la no- 
tícia es magnifiqués, perb crcc que la directora va actuar d’rt- 
cord amb cf que mi la seva ohligacib. 

La primera intencib, la primera opinió de la inspeccib és que 
es tractaiva cl’una clesvirtuali tzaci6 dels fets; en aqiicst cm, jo 
crec yuc  la mateixa circurnstincia que cti aquest centrc cs faci 
cl curs, j sigui un centre en els cluc es f i  -com vint-i-cinc 
centres més de Santa Coloma- un procds cl’immcrsió per als 
altrmnes dels primers cursos de l’cscr)la, crcc qiie pot contribuir 
qiie, no iinicament dcsrnentir cl que el Molt II-iListrc senyor 
Diputat cs rdkri;t, quc aix?) no és utla sitiracib corn fa Cfcu anys, 
sinb qtie, al’ortunadarncni, aqiiest centre, quc Ih deu i inys era 
 LI^ ccntrc on tol es produih en castelli, en aquests moments 
acluesi Cs Ltn centre on  I’cnsenyament, d’una manera progressi- 
va, es YLI fciit cn catdi, en una lociilitat i una poblacib on cl 
mateix Aji.rntarnent i els mnteixos parcs han expressat la scva 
vo I LI n tat cle cii t al 11 nit m c i  hm 

Jo no volclria cluc, cn k t s  COHI iiqucsts, ni dcixessin 
cl’obienir-sc Ics t‘csponsabilitats que i¡ calcn, ni q w  aixh 
tampoc fes, de cup maneni, cluc la imprcssii) que es pogu6s pro- 
duir  6s unii sensació qiie hi h;i un conílicte o quc hi ha una  si- 
iuacih clificil, quan de cap miincrii ;-i Santa Coloma s’hn protluit, 
CIZ aqucst procks cle progressiva calalanitzncih CIC I ’ensenya- 
ment. I h  senibla q ~ i c  hi ha hagut una coincidencia per part de 
tots els estanicnis que I’cnsenyamcnt es catalanitzes ci’iinii 

mwxm progressiva, i aixh ha estat una voluntat tunt del 13cpar- 
lainenl d’Enscnyamcnl dc la Generalitat C O ~  també del 
nialeix ajuntamcnt i dels mtcixos piires i clels mestres de la 

Moltcs grlicics, scnyor t’rcsidení. Moltes grBcies, senyores i 
. pohlacih. 

scnyors diputats. 

seves agrupacions. H 

W, aquest Dccret cs publica i fixa un termini dc prcscntació 
de sol-licituds fins a 1’1 cle juny. Posteriormeni -i sense previ 
avis-, en el Diari í9ficiai de Iu Gentwiiíat tlcl dia 1 cl’agost de 
1986 surt publicíida una cmlre del 30 de maig cle 1986, per la 
qunl cs prorroga la línia cl’k!juts pcr millorar I’cstructura produc- 
tiva clei sector agrícola fins a 1’1 cas agost. 13 a dir, CI dia 1 d’agost 
suri publicada utla ordre que prorroga cl termini dc prcsenlacih 
de soI.licitucls fins a 1’1 cl’agost. 

Nosaltres cntcnem que hi ha indefensió, donat que els re- 
gistres que s’cspccifiqucri, els registres dcl sector apicola, cls 
registres d’explotacions apícoles, que crcn peqa indispensdde 
per a la presentació clc Ecs sol-licituds, no han estuts oberts a 
més d’una dclcgacib territorial. Per tant, nosaltres v m ~  fer una 
prcgunta pcr escrit dirigidit al Conscller, ciirigiclu al Consell Ex-  
eculiu on demanivern quines crcn les sol4icitucls prcscntades. 
En la resposta el Consell Executiu, cotn ha passat en m k s  
d’unn ocwii), no ens respon quines s6n les sollicituds prcscn- 
tadcs, sinó que In resposta és quantes s6n amb adscripció tcrri- 
[orial. A vcgadcs, altres vcgades han cstal ~>er comarques, 
ayucsta vegada cra per scrveis territorials. 

Scnyor Canscllcr, nosallres voldríem sabcr, scnsc anar cap i1 

I’cros de la xafarderia, sin0 que voldrÍem saber quines s6n les 
sol-liciluds prescntadcs entre el 30 ric miiig i 1’1 d’agost, que 
s’acullen al Dccrct78 de 1986, CIC 20 de marc;. 

Mrjlíes griicics, scnyor Presidcnt. 
(P.J M. I { .  S): IJwsidcní sbhscwcr l/e/ SuIh dt3 Smsiopls i I %  Sj; 

Viw-pwsidtwi Prinw eI suhtitzaeix r t i  I u  direccici &E dol iu~) 
EE Sr. VlCE-PRf7SXF)ENT PII1MTY.R : Gricics 11-lustre 

senyor Ui putal, pcr contestar la pregunta té la piiraula 1’1-Iono- 
rablc Conseller scriyor Miró. 

I i  1 5: r. CON S F I , I ,  E R I3 ’ AGR IC1J 1 ,TU 13 A, R A M A I 1  P;I< I A I: 
PESCA : Grkies, scnyor I’resiclent; scnyorcs i senyors dipu- 
tats, cntcnc perfectitmcni cl motiu cle la SCVR prcgunia, cle la 
N C V ~  inquicluci perquii: jo tarnb&, al seu lloc, si hi Tos, doncs erm 
sorprcntlria el ret ~ L I C  la prbrroga tin&s l t r l  períorte tan curt, 
de vint-i-cluatrc hores, de fel, ii llivell priictic, per0 t& iina cxpli- 
cació quejo l i  donaré amb tota clarcclat, pcrb abans l i  contestaré 
tanibd ta seva pregunta atn b total prccisib. Vosti: clemunl-l 
quines sOn Fes sol-liciluds cntre 1’1 tle juny i 1’1  d’agost de 
1986, clcl Ilccrct 78 i la rcsposta tari-tbd molt cnncrcfii, ducs 
sol-l icit iicls : una Iu de I’AssociaciS, cl’Apiculturs de 13arcc lona, 
cluc van rcbre LIII aiut cl’l,6 milioiis de ~ ~ ~ s s c t e s ,  i unii altra, la 
rl’un;i pcrsona I‘ísicri, el senyor Josep I’lanas, cluc va rebrc unii 
suhvcncii, de 32.000 pessctcs. 

Aqiresles dues sol-lici1 Lids havicn quedat font del tcrmi ni CIC 
t’csmentut decret, que eslabliii, con1 voste ha dit he, un pcriorle 
de sol-licitud que iinava, clcs ric I’eenclemii dc la publicacib al 
/ h t i  Q/ki[t/, 6s c? dir, el 8 cl’ahril tins a 1’1 clc juny,  aquestes 
cltrcs sol-licitiids havicn entrat desprks, per lant, t‘ormalmcnt, 
no se les podia atcndre, 

1’1 fcl que  quedcs Tora de ln pcticib Linii associacih tari impor- 
hii t  com 6s I’AgrupnciO d’Apicultors CIC l3arcclona, que agrulxi 
iin nombre important, i clonai que no Ictiícm pcr qtrc aplicar ta- 
xat ivament el termini, perquk la rab habilual per la y~ta l  s’aplica 
taxat ivammt e l  termini, quc ks I’escnssctat dc recursos, cn 
aquest cas no es doniivii, la previsi6 permetia, C~OIICS, complir 
ati ih la sol-licitud d’ajut, vit ser per aqucsla raó per I n  qual  jo, 
com ii Conscllcr, w i g  fer una ordre de pri>rrog:i, per clonas peu 
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que I’Agrupacib d’Apicultors de Barcelona pogués gaudir d’a- 
quest ajut. Aquesta ordre, com és notori, la vaig signar amb 
data 30 de maig, i va veure retardnda la seva sortida al Diari oli- 
rial fins a 1’1 d’agost, per causes que no s6n plenament imputa- 
bles al Departament, pero de les quals assumeixo la 
rcsponsa bi I¡ t n  t. 

Aix6 podia donar peu a fer una interpretació en el sentit que 
no s’havia donat oportunitat a les persones que podien gaudir 
d’aqucst ajju t, del coneixement de l’existbncia d’aquesta pror- 
roga. Aixb no ha eslat aixi, perquc -repeteixo- la rab per la 
qual lu varn prorrogar és que s’havien quedat, concretament, 
dues soklicituds fora, es va informar que es donaria aquesta 
prbrroga, per tant els afectats ho sabien, les organitzacions d’a- 
picuitors ho sabien, de tal manera que no s’ha produ’it cap 
solkitud addicional m&, en rclació amb aquesta prorroga i cn 
relaci6 amb aquest ajut, excepte una quc va entrar el 5 de se- 
tembre i que, naturalment, no tenia sentit des de cap punt de 
vista. 

Ei fct que no hagi prodiiit cap més sol4icitud quc aquestes 
dues és itna prova ben evidcnt que, darrcrc d’aqiiesta disserta- 
da coincidkncia, quant a 1’1 d’agost, finalitzacib, i 1 d’agost pu- 
blicació cn el íjiuu’ Qficictl, no hi hwia cap raó estranya, aliena a 
la que els he expo.wt. En definitiva, no s’ha malmes I’oportuni- 
tat dc ningh. En definitiva, jo voldria fer-li notur, senyor Dipu- 
tat, i resumir ta situacib en cinc punts : 

Primer. Estcm parlant -no ho hem de perdre de vista- 
d’una prorroga, peque cl periode ordinari d’ajui, per sol4ici tar 
l’ajut a l’apicuitura del 8 d’abril B 1’1 de juny estava perfecta- 
ment conegut per tothom i establia un períodc suficientment 
llarg dc gairebé dos mesos. El motiu esseiicial, tal com l i  he dit, 
és que IIO quedés fora un nombre iniporlclnl cl’apicultors agru- 
pats a I’AssociaciÓ dc Barcelona, donat que hi havia rccursos 
pressupostaris suficients. 

Tercer, que tots els afectats coneixicn que es produ’iii LI prbr- 
ruga, malgrat que aquesta no havia estat publicada, el nombre 
rcdu’it de personcs que s’hi clcdiquen i el nombre redu’it d’agru- 
pacions ho feia 13ossi ble. 

Pcr tant, cies d’un punt de vista real no hi ha cap ra6, cap 
motiu de critica, no s’ha creat cap perjudici, no s’ha produ’it, en 
lermcs reals --ho repeteixo- cap rlesigualtat d’oportunitiil, al 
contrnri, les coses les hem iriteniat fer pcrqub arribessin 211 

inkxim de pagesos. 
Ara bk, des d’un punt de visla formal, jo no tinc cap mena 

d’iticonvenient -com 6s habitual en les actituds pirbliyues d’a- 
quest ConsclIer- de rcconeixer que no és un procediment cl 
que ha succe’it, yuc no és Ia forma de fer i que cal evitar en un  
futur quc es repeteixin qiiestions sernblants. En aquest senlil, 
voldria agrair, i l i  dic de veritat, al senyor Diputat la seva inicr- 
vencib, com altres que es puguin produir, que detecten aspec- 
tes, que no fm altra cosa més que estimular a &ser millors, a 
perfeccionar la nostra tasca cada diu. 

Moltes gracics, senyor Presidcnt. 
El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Griicies, f Ionorable 

Conseller. L‘1 Elustre Diputat scnyor Alcu t c  la paraula. 
El Sr. ALEU : Moltcs grhcies, scnyor President. I Ic de dir 

quc el to general de la seva resposta cl donava per descornplai, 
perb hi ha dues qiiestions que voldria quc rn’aclarís en el segon 
torn. 

La primera 6s que la resposta per escrit que vostk en1 va 

donar no coincideix amb la resposta quc m’ha donat ara, es a 
dir, a la resposta per escrit hi havia una solkitud de Tarrago- 
na, crec recordar, no ho tinc ara a la mi, cinc o sis de Barcelona 
i ires o quatre de Girona. Llavors quk hc &entendre, que 
aquestes eren les sol-licituds totals? i ,  segona qücstiii -que no 
rn’hc? aclarit i que jo li preguntava també-, és que en alguns 
serveis territorials ... , --i és possible quc aquesta sol4icitud de 
qu6 vast& ha parlat, que es va prcscntar el 5 de setembre, es va 
presentar el 5 de setemhrc perque el rcgistre d’cxpliotricions 
apícolcs del Ilepartamcnt d’Agricultura, dels scrveis territori- 
als no estava. obert. 

Jo li demaliaria ai scnyor Conseller que verifiqués aixb i quc 
si la qiiestih per la qual aquesta sol.ljcitud va arribar tard, de la 
mateixa manera que es van considerar les altres, es poguks con- 
siderar aguesra. I la qiiesrió es si realment aixo ha estat aixi, la 
presentacib tard ha estat culpa que el registre d’explotacions 
apícoles no estava obert i es va ncccssitar acabar el mes d’agost 
pcr poder obtenir un número dc rcgistre i poder-ho presenlar. 

Moltes grhcies, scnyor President; mol tes grhcics, senyores i 
senyors diputats. 

El SI: VICE-PRESIDENT PRIMER : tirkcies, Ilhstre 
senyor Iliputat. L‘Honorable Consellcr senyor Mirb te la pa- 
raula per contestar. 

El Sr. CONSELLER D’AGRICULTURA, R A M A D I N A  I 
PESCA : Ciricies, senyor President. I<fectivamcnt, senyor Di- 
putat, H la primera pregunta, a la resposta quc figura el nombre 
quc vosti: ha indicat d’ajuts, @s cl nombre total dels que s’han 
concedit, no cls del període concret, tinc la llista a la scva dispo- 
sicib, em sembla que no és pertinenl llegir-la ayui, perli si la 
vol consultar la ti: a la seva disposició corn es evident. 

Quant a Iti segona qüestib, ho verilicarb, cviclentmcnt, el rei 
qiie vostk ho demani és motiu sobrat. Et1 principi li hc de dir 
que no ho crec, no ho crec per una rab : jo he clcrnmit I’cxpc- 
dieni aquest, el tercer que havia quedat fora, la data d’entrada 
és del 10 del V, perb la sollicitud d’ajut cconomic quc es fa, es 
feta en el iull mecanitzat estkndarcl del Ilepartament i, en 
aquest sentit, aquí n o  erii ncccssari quc hi figurés el númcro de 
registre. 

Per tant, cn principi, jo pensaria quc no, pcrb, cvidcntment, 
com que no n’lii ha prou amb una suposicib, cncara que tingui 
aquest fonament -que nn ks absolut, yiic és parcial, pcrh que 
es un fonamcn t -, cioncs jo, amb molt dc gusl, ho vcrificaré i l i  
contestaré per escrit. 

Moltes grhcies, scnyor t’residcnt. 
El Sr. VICG-PKESJDENT PRIMER : Grkics, 1 ionnrablc 

Conscller. 

Passem a la propera pregunta quc la que íorrnulen els 
Mustres üiputats scnyor Santiago Riera i senyor Magí Cade- 
vall, al qual tinc el gust de donar la paraula. 

El Sr. CADEVALL : Senyor President, senyorcs i senyors 
diputat, a la comiircii del Vailes Occidental existeix una gsan 
ncccssitat cl’obrcs de Reforma, Ampliacib i Millora, les ano- 
menades obres RAM; no em refereixo a petites obrcs de con- 
servació i reparació, sinb aquelles relativament importanis que 
figuren al capítol d’inversions. 
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Aixb es a causa de l’envelliment d’alguns edificis, a con- 
struccions deficicnts, o a manca d’instal-lacions, pcrb en 
aquesta comarca, també de forma molt imporlant, pcrquk 
degut a I’expansió dernogrhfica es va recbrrcr a moltes aules ha- 
bilitadcs que, en alguns casos, es poden solucionar amb la con- 
strucció de nous centres, pcrb, en altres casos, es poden soluci- 
nnar ambampliacions, amb obres RAM. 

GI discurs del senyor Pujol en cl debat general donava a en- 
tenclrc que la situació era optimista. Per exemple, deia : <i Mal- 
grat tot aixb, R Catalunya i ~ ?  Generalitat fa coscs, són coses que 
es veuen, que es toquen, fa3 moitcs coses. Si calgués ara podria 
tornar a fer un discurs d’ayuclls perque la llista hi és, i seria 
llarga, d’enguany del 86, pero, de tota manera>>, dcia a conti- 
nuucib, <(no Pd cap mal recordar, de passada i molt breument, i 
trio, per exemple, trio, concretament, ensenyament i dintre 
ci’cnscnyament H ,  segurament considerava significatiu Ics 
RAM pcrquk diu : (< ... s’hauran fct tres-centes cinquanta-sis 
actuacions de Rclbrma, Ampliació i Millora, cie RAM. >r Jo 
crec quc la siluaci6 MI és tan optimista, Pcr yub? Percluc hi ha 
hagut una disminució de les inversions respecte al 1985, de Ics 
inversions escolars. 

A la L3irccci6 General de Programacib figuraven per al 1986 
més de 6.000 milions cle pessetes d’inversih, pero si rcstcm els 
2.000 inilions -que eren nous, que corresponien a 
universitats-, queden, per comparar amb I’any antericjr, uns 
4.300 milions. Perb hem dc tenir present quc ii l’any 85 s’hi 
hiwicn destinat 6.000 milions; per tant, hi ha un descens del 8 5  
al 86 d’iin 28%0 cn inversions cscolars. 

I quina és la situació en GI Vall& Occidcnl;d? I)onat que t6 
apsoximadamcnl el 1O0h de la poblacih de Catalunya, I donat 
q i ~ c  hi ha greus nccessitats, podrkm espcrar trobar 35 -Lin 

10%- d’aquesics obres RAM que anunciava el senyor Prcsi- 
dent de la Generalit;it, perb jo penso quc aquestes ncr es veiieii. 
1 1  scnyor Uanseller ens pot informar t ~ k s  cictalladarnent, pcrQ 
tinc cntbs que en  et Servei Tc1-rikrial tic1 VaIlks Occiclental 
s’ha clcstinat I I  Ics ohres RAM 50 milions de pessctcs. Aixh 
plantcja dos prohlcmes : en primer lloc, que 2s IIWI quantitai 
i nsulicient. La quanlitat deslinada 211 VaIlks Occiclcntal respecte 
a les seves ncccssitats. Pcrb, en scgcln lloc, també sembla que 
hi ha ~ina rnancu clc criteris, jo gairebé diria un ccrt clesorclre. 
ks cviclctit quc Iraclant-se d’ohi*es RAM poden existir urgknci- 
es itnpscvisles, com ara quc s’ensorri cl sostre d’una escola i 
s’hagi CIC rcpímr, pcrb jo pcnso quc hi ha tl’haver també un 
ce,rt concixment per part rlcls afectiits de cn quin rnnmcnt se 
sciliicionarnn les swcs necessitats. Per0 rcsulla cluc existeixen 
peticions des de I ’my 1980, quc alguns ajuntaments havien 
crcgut que algiincs obres cs realitzarien el 85 i 110 solamcnt no 
s’han realiimi ni en ct 85 ni cti el 86, sini, quc en aquest 
moment n o  sl-lben ni [ari sols q~ian es rcaliizaran. 

Seria bo, em setiihla, que els ajnntnInents disposcssin, per 
tant, d’una llista, cncnra quc 10s una l l ista oberta, indicativa. 

hs per aixb, per aquests motius, que i i tks yiie s’iis destinat 
~tna qiiantilat yuc crec que és insuficictit atescs ics neecssitats, 
i a i i s  quc s’ha observat LUM r n m x  de criteris cn el rcpartiment, 
pregunto : quinu es la plaiiificacib CIC Ics obres RAM i amb 
quins criteris s’ha fet :i la conlarca del Vnllcs Uccicicntal. 

El Sr. VICE-PIII‘:SIIlEN‘I’ PRIMEI< : Gricics, 11-lustre 
seny nr i) i p i1 tat. I,’ F -i c) ra blc Co t i  scl I c r, se ny or G u i t ai* I, t 6 1 a 
parauIu IJCI- conlestur Iu pregunta. 

El Sr. CONSELLER D’ENSENYAMENT : Senyor Presi- 
dent, senyores i senyors diputats; sf, senyor Diputat, els diners 
que es dediquen a I’ensenyament s6n pocs, per aquest motiu el 
Grup perlarnentari dc la Minoria Catalana, tant I’any passat 
com aquest, ha formulat, cn relació amb els Pressupostos Ge- 
nerds de I’Estat, csmcna a la totalitat perqui: I’Estat espanyol 
scgueix essent, de tots els piisos d’Europa, llevat de Turquia, 
el que menys diners dedica a I’ensenyament; Catalunya, en tot 
cas, és una consegiikncia d’aixb. 

No puc, en canvi, cstat cl’acord amb cl senyor Diputat en el 
que fa referkncia a la falta de criteris i cn les quantitats que ell 
mateix donava. En el Vall& Occidental, estic d’acord amb el 
senyor Diputat que presenta cltificit en equipaments escolars i 
que en aquesta comarca cncara existeixcn aules habilitades, 
malgrat l’csforg de construccions i d’inversions noves que 
s’han fet. Aquesta situació s’ha produ’it, COM deia el senyor Di- 
putat, ii causa de I’expansió demagrifica dels clarrers anys, i al 
fet yiic ci Departament d’Enscnyarnent ~doptits  la política, 
amh la qual coincidien els ajuntaments, d’cscolaritzar tots els 
infants de quatre anys,  i cs van escolaritzar tots els infants de 
quatsc anys quan en els centres existents no hi hr-lviii aules de 
prc-escolar. 6 s  a dir, en ei moment quc es va prcnclrc aqucsta 
decisih, d’escoliirftzar molls nens de prc-escolar de quatre i 
cinc anys, en aqucll mateix moment es va produir un dkficit 
considerable en relacib arnh obres -que són aquestes obres 
d’arnpliacib a que es referia cl senyor Diputat. Quant als 
eqiiipamcnts de la situació cIcls centres de la coniarca del 
Valles Occidental és la mateixa que 121 de qualsevol altra comar- 
ca de Caialunyii, lierb cal que recordi, en relacii, nmb el mriieri- 
al didhctic, I’cxistencia de centres de recursos que consti- 
tueixen L~II clcment important cie cara a la millora CIC Fa qualitat 
de les institucions escolars a les quals serveixcn, E cic centres dc 
recursos, al ValE6s Occidcntal, n’hi ha a Sabadell i n’hi ha B 
Terrassa. 

Quant a les obres de reparació, ampliacih i millora, cl tota1 
d’invcrsions I’nny 86 ha estat de 175.7 16.369 pcssctcs. Il’a- 
questa quantitai, una part lla m a t  destinada a pagar anualitats, 
perb 69 milions aproximnclamcnt s’lian deslinat ii novcs 
operacions. 

Quan1 als criteris de prioritat als quals es referia el senyor Ui- 
putat, pels quals cns hem mogut i pel quc fil a I’Educaci6 Gene- 
ral Bhsica, han estat cls segiicnts : la clotacib d’aules CIC pre- 
escolar en els ccntres quc no en disposaven -d lb a que em rc- 
feria abans-, la seguretat ;i les cscoles, que s’ha concretal en 
obres de mixima urgkncia, contenció de terrcs --el senyor i l i -  
putat sap quc ii Terrassa s’ha plantejat un problema d’aqiicsta 
ixituralesa, de cmcleristiyucs de cost molt importants-, mil- 
lora de la instal-lacici elcctrica en els cenires President Salvans, 
dc Tcr*rassa, i Arraonii, dc Sabaciell. Lcs reparacions impor- 
tants per nirzntcnir en condiciotis adequades d ’ h  diferents 
ccntrcs - teuliidcs, murs, ctckterii-, i pel que fa al batxillerat E 
I a for niac i 0 professi on nl s ’ ha mi 1 I o rat 1 ’esco lar i t zaci 6 cl ’adequar 
un edifici per a inslitut de batxillerat, el cIe Sant Cugat, i tia 
cfcctuai obrcs de repariuió per mantcnir cn condicions adc- 
quacles d’iis alguns cdiílcis dc formacih professional i de 
hat xi llera t. 

En definitiva, i per al  scu coneixcmcnt i el d’aquesta 
Cambra, Ecs obres ct‘ccluatics cnguany ul Vallcs Occidcntal -i 
si Ics compta vcurii que corrcsponen, no sé si s6n 33, o 34, o 
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35, les pot anar comptant, perb algunes són de més 
importants- seran les següents : algunes pre-escolars que 
s’havien iniciat el 85 i que es van acabar el 86, i que s’han pagat 
tambk en ei 86. Per exemple, aquestes tres de constcuccih de 
Cerdanyola, els Saltells, a Cerdanyola-les Fontetes i Montcada 
i Reixac, en la qual es varen construir quatre unitats de prc- 
escolar, quatre en cada una. I pel que fh referencia més especiti- 
cament a aquest any, Castellar del Vall&, quatrc unitats; 
Ciutat Radia, en el col.legi públic va fer tota la teulada; Ciutat 
Badia, In Sardana, teulada; Ciutat Badia, la Seguidilla, teulada; 
Ripollet, a l’Escursell, una tanca; a Rubí, cl 25 de setembre 
construcció de quatre unitats, primera fase; a Rubi, Can Fatjb, 
obres diverses; a Rubi, col4egi públic Verdaguer, reformat; a 
Sahaclell, Arruona, el micropilolatgc; ii Sabadell, la Concordia, 
la reparaci6; a Sabadell, Can Déu, obres diverses; a Sabadell, 
Joan Maragall, obres diverses; a Sabíidell, rnernbrics valorades; 
SI Sabadell, Can Deu, un porxo; Sant Quirze de Ijesora, quatre 
unitats dc prc-escoliir; a Terrassa, President Salvans, obres cli- 
verses ii que em referia abans; a Ullastrell, ampliacih de quatrc 
unitats de prc-escolar; a Viladecavalls, membria valorada; a 
Terrassa, refer la instahcib; a Sabadell, a Can Déu, la caicf‘ac- 
ci0. Aixo, pel que fa referencia a EGB. 

Pcl que fil referencia a BUP, a Cerdanyola, I’Insiilul dc Bat- 
xillerat, ciment i modul; a Sabadell, I’IInstitut dc Batxillerat 
Pau Vila, la tculada; a Siibaclell, 1’Instilut de Ratxillerat Ferran 
Casablanca, reparaeiÓ de la coberta; R Sant Cugat del Vallks, en 
et Sant Cugat-11, I’adequwih; a Sant Cugat del Vallcs, l’altrc, 
o bres diverses. 

Formxi6 professional. A Sabadell, a I’Escola Industrial, Ics 
faqanes; a itipollel, Institut de Formació Professional, la tanca; 
a K LI bi, la calel‘accib. 

ks a d i r  que han estat moltes més Ics actuacions dc Ics que 
en principi em scmbla que el senyor Diputat s’imaginava que 
s’havien fel; s h  moltes, i amb els objectius i les prioritats a les 
que jo cm referia abans. 

Aquestes actuacions, que són les que hem fct i Ics quc hcm 
pogut Ter dins dels lirnits prcssupostaris, s6n les que, d’alguna 
manera, permetran en un íuhir, prosseguint per aquesta via i 
amb la coIk~lnoraci6 que hi han ctc tcnir els ajuntaments i quc 
en bona part fan, cl’establir la conservació dels edilicis dc tal 
tixiiiera que facin que alguns d’aquesls R A M  no s’hagin de pro- 
duir, els que permetran q w  en un futur  proper les obres, les es- 
coles cl’aquesta comarca, corn en les altres de Catalunya, hi 
hagi una cscolaritxxió de qualitat l ie l  que fa referknciu d s  
edificis. 

Moltes grkies, senyor Presidcn t; inol tes grkies ,  senyores i 
senyors diputats. 

13 Sr. VICE-PRESIDENT PRiMEK : Gracies, I Jonorable 
Conseller. T k  la paraula I’lllustre Diputat senyor Magí Cacic- 
Wll. 

El Sr. GADEVALL : Grkcies, senyur President. Senyorcs i 
senyors diputats, bé, m’alegro de saber que l’aportació fcta en 
el VdlBs Occidental és aproxirnadamcnt la que suposava un 
deu per ceni dels 700 milions quc tjgusaven consignats en l’m- 
nex de pressupostos. 

Ara bé; cm scmbla totalment injustificable la disminuci6 del 
28% a inversions, donades les extrcmcs necessitats. M’haig de 
limitar en aquest monient a \’aspecte cl’ohres. El senyor Con- 
scllcr ha parlat dels centres de recursos. Els ajuntaments del 

Valles tenen moltes queixcs respectc n aixo perque no estan 
adequadament dotats de material i de personal, COM també 
tenen moltes queixes sobre la formació del prot’ccssorat, pcrh, 
en fi, aquí no hi ha temps ara de fer aixo. El tema crcii aquestes 
obres de reforma, ampliació i millora. 

Jo l i  podria fcr també, senyor Conseller, unli llarga llista dc 
necessitats, i nccessitats extremes, perh només en faré unes 
quantes. Per exemple, a Ripollet existeix en el C:ol.lcgi púhlic 
Anselm Clavé Ires aules habilitades que el mateix Cap de Ser- 
veis Territorials em sembla que va visitar fa poc, i va estar cl’a- 
cord que eren aules realment tercermundistcs. A Cerdanyola, 
existeixen encara més de cinquanta aules habilitades; un  sol 
centrc, I’Escola públics Xcrau, té cleu oules habilitades, i 6s 
urgent de fer quatre imitats dc pre-escolar per podcr solucionar 
el problema. 

136, podria seguir : per exemple, I’Ajuntament de Tcrrassa 
en u n  ple recent, el mes d’nctubrc, vil aprovar Lina relacib de 
vint-i-quatre centres, senyor Conseller, vint-i-quatrc, quc ne- 
cessitaven obres R A M  i aixb cs vil fer pcr unanimitat, fins i tot 
amb els vots de Convergencia i 1Jni6. Vol dir que aquestes ne- 
cessitats existeixen. JO clernanaria, per tant, que I’any que ve 
es facin dos csfnqos : primer, augmentar la dotacib per a 
aqucst tipus d’obrcs perque shn molt necessirics, i, en scgon 
iloc, que realment encim que no es pot I‘cr una planiticacicj tan- 
cada per obres de reforma, si que els ajuntaments poguessin 
saber quan es compliran, quan sc satisfmn aquestes necessi- 
tats, pcryuc ara són en una situacih d’inseguretat, que se’ls va 
dient ((ara no sabem, no sabeni quan ... o,  aixh no pot 
con t i n u a r. 

Hé, jo espero quc I’any que vc la situació sigui mks Lworable. 
El Sr. VICE-PKESIDIINT PRIMER : Moltes grkies, 

tlhstre senyor Diputa t .  Tb la paraula I ’  Honorahlc Conseller, 
senyor Guitart. 
EE Sr. CONSELLER D’ENSENYAMENT : Senyar Prcsi- 

dent, senyores i senyors diputats, .jo crcc, senyor cliputal, qiie 
la scnsi bilitat que voste expressa cn aquest I’arlmen t en rela- 
ció amb les despeses d’cclucacib que es fan ii Catalunya hauria 
de correspondre amb les que el SCU Grup parlamentari hauria 
de tenir a Madrid quan nosaltres cxpliqucni que els diners que 
cs clcdiquen a 1’Estat espanyol en cnsenyanient sbn cls tnés 
baixos d’Europa, i resulta quc vostbs cxpsessen aquí uncs 
coses i en el Píulamcnt de Madrid en diuen unes allres. (iic>mor. 
ClP V P l d  

Jo estic d’acord q w  fan falta més clincrs, i celebro yuc voste 
hi coincideixi i que vosth ho digui, i que hi ha obres per fer, i 
que hi ha ajuntamcnls que cn tencn conscikncia. Tdmbe crcc 
cluc els ajuntaments hi dediquen uns diners, pcrh quc també, 
en tot cas, cns poclrícrn plantejar fins a quin IxmI alguncs &a- 
questes obres corresponen 21 aspectes reals ci’ampliacib i de mil- 
lora, i quines fan referencia precisament a la conscrvacih dels 
edificis. 

do també votaria per unanimitat qualsevol proposta amb la 
qual es decidÍs que totes aquclles millores necessiiries, no Úni- 
cament per als centres cducatius, sini> també per a hospitals, 
per a carreteres, per a tots aquells elements que fan falta a Ics 
ciutats, que es fessin i que es posessin a I’abast. 

Per altra brinda, senyor Diputat, nosaltrcs hem fet L I H ~  pro- 
granlaci0 de RAM aquest any quc els ajuntaments I’han conc- 
gut; el que passa és que els ajuntaments que no han aconseguit 
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que les seves ohres es veiessin rcalitzades, cn preguntar quan 
es realitzarien els han dit que, en tot cas, aquest any no es 
podicn fer, aquest any quc cstern acahant. Perb cada any hi ha 
una programacih de RAM yiic cls a.juntamcnts coneixen, i cn 
aquest sentit l i  puc assegurar que nosaltres prosseguirem per la 
mateixa via. i 3  veritat també qtic cn els RAM cal fer unit previ- 
sió de dincrs per cvcniualitiits que es puguin produir, can el 
seriyor Diputat diu moit bé, perb, cn tot cas, ia programacii> 
dcls RAM que es lan per cada servei territorial, es fan seguint 
uns criteris que assignen Ics maieixes direccions generals, quc 
el scrvei territorial proposa i ,  en tot ciis, hi ha una uctuacjb cu- 
osclinada amh un reparlimcnt de diners que té al mutcix temps 
il veurc amb les necessitats de cada una de Ics comarques i dels 
tcrritoris, i t c  ii veure tatnbe atmh una distrihucih d’un progra- 
ma CIC ncccssitals que hi ha cslahlcrt dcs de f‘a cinc anys. 

F’n alguns cusos alguns aiuiilarncnts ho cniencn, en els 
al tres, I’ajuntarnent expressa la. necessilat qiie es fiici &una 
COM, amb una sensibilitat q ~ i c  i& el pohlc dc Calalunya i que 
tcnirn lots pcrquk les cscoles tinguin la millor resposta i la 
rn i i 1 or  sit uaci b. 

I {Is Prcss LI postos, e fcc t i va nw t i  i, senyor D i pu tat, e Is 1’ rcss u - 
postos s6n insuficients, perb fixi’s voste com ara es reconcix 
q ~ i c  aquests Srcssuposlos ho cren. Dc tota rnancw, cl que li 
puc zisscgurar és que la Gcncralitat, corn clcin cl Molt i lonora- 
hlc senyor I’resideiit, dedica gairebé  LI^ 50% clcl seu pressupost 
B cnsenyament, i vol dir que clins d’una cornpcnsacib entrc Ics 
(li verscs neccssitats i cnlre els diversos deparíarncn ts, iinscny- 
iimenl 1k una prioritat que correspon amb Iu vduntal del 
Govcrn dc la Gcneralitat i amb l’espcrit del poblc dc 
Catal uny a. 

Mol tes grkics, senyor Iks icknt ;  mol tes griicies, senyores i 
senyors d i 1) i 1  ta t s. 

I El Sr. VICE-PRESIIlt~Ní’ PtlXMiX : Gricies, 1 ionorablc 
Consd tcr. 

Passem ju 8 la scgiicnt pregiinta. qiie ds la qiie tbrmulw 61 

tambk senyor Diputat Magi Cadcvall, ii qui tinc cl gusl dc 
donar’ la Ixi rau1 il. 

F,l SI: CAllkVALI~ : Grhcies, scnyor President. Scnyoi-es i 
senyors ClipLiitils, la Llei 2h/  1984, de CoordinaciO CJni versitiiria 
i tic Crcacib dels Consells Socials, cstableix en el SCLI srticlc: 
primcr qiic la coordiniicib dc ics universiiats dc C‘ntalunya és 
l‘cta 1x1 IkIairlarncn t d’Etisenyatnent. I k  t’art iclc segon esta- 
bleix un 6rgan de consulla, cluc ks el Consell Interunivcrsitari 
CIC Ca ta I un ya ,  i ,  fi na 1 rnc n I, est ii h I c i x I ’ i ri t;t rii mcn i rl’aq msta 
cnor cl i iiiic i O, q ue ks la progra maciii u n i ve rsi t ii r i ii de Ca t a 1 it tiy a, 
que diu que I I U  de ser plirriantral, per un  niítiim de quatrc anys, 
i rcvisable cadn any. Ay iicsía programacii), scgons aquesta 
IJci, hu CIC ser L I I ~  pas previ, con1 ho  diu cn I’articlt: 9.4, per II  

Ics suhvencions cluc s’liun cl’alorgat‘ a ics universituts, Aqucsl 
article diu : << E1 Chiscll Ilxecutiu ha d’apt-oval; a proposis del 
Chiiscller d’Eiiscnyamcnt, les subvcncio tw  nuats correspo- 
rwils a ciuia iiniversitat, i inclourc-Ics en el 1’rc)jjccic tic I’ressu- 
pnstos de la Cieneralital )>, i cl parrjgraf 5 : << Aqiicstes S L J ~ V C ~ I -  

c i m s  s’han de determinar tenint en compte les necessitats ex- 
istents i els projectes i els nous desenvolupaments que cada 
universitat es proposa t‘er, i quc siguin recollits en la programa- 
ció universitiiris de Catalunya. )) 

I 1  terna 15s un terna important per diversos motius : en 
primer lloc, perque cal complir les llcis clel Parlament dc Cata- 
lunya; en scgon lloc, perque és la manera racional d’elaborar 
els pressupostos i ,  en tercer lloc, perque cal prendre opcions 
polítiques, en aquest cas, una opció que afccta el nostrc futur, 
quecs quina universitat cs vol. 

Fa iins mesos, cl Diputat clel nostrc Grup, senyor Manuel 
Nadal, abans dels pressupostos del 86, va fer una prcgunta 
sohrc quina programació Iiavia fet el Departament d’hscnya- 
ment per a l ’ m y  1985, durant l’any 1985. En la seva rcsposta, 
1’1 [onorable scnyor Conseller va donar una scrk d’wciises. 
k r  exemple, va dit. : {(Aquest any va resultar cluc les mivessi- 
tats vim haver-se cic dot;rr dels seus propis estatuts i que, corn i\ 
conseqihcia d’aquests estatu Is, després es va iniciar Lin 

procés clc renovació dels consells rectorals i universitats; per 
aixh no s’havia pogut fer la programacib)>. l’ambk deia que 
{(encarri cls consells socials no es podien reunir)). hi be, j o  
vaig eniendre que:, ii partir cl’aquell moment, si que cs podia 
fer la programacih, cluc donava csperanccs que es faria perque, 
a continuacib, més lard, va dir : {(Per tant, vol dir cluc fins que 
Ics universitats no estiguin cn les condicions en que es lrnben 
ara, que tcncn els seus equips clegits, que estan constituint cls 
SCUS consclls socials, vol dir  que  aixb no cs podrA realitzar. Aril 

sí quc ho podcn fer; abans no ho podicn fer. H 

Les univcrsitats caialatics tcnien I’aspiracib que la Generali- 
liti Tes una aportacii, voluntliria als pressupostos de les universi- 
tats i esperaven que aixb es poguks realitzar per a aquest proper 
any. Jo, cle vegades, clcinano i tmb quins crileris, si es Ta aqucsta 
aportitcih, s’ha Tcr, com es rcparicix; pcr {ant, la pregunta 6s : 
((Qiiina 6s In progsnmacib LinivcrsiIhia de Catalunya rcta gicl 
1)epartamen t cl’I’nscnyarnen t l’my I 986? H 

El SI-, VICE-PKF,SII)ENT PRIMER : Ciricies, 11.lustre Ui- 
putnt. Per contesta-, té la paraula 1’1 lonorable Conseller 
seny or Guit art. 

El Sr. CONSfLLER D’ENSENYAMENT : Senyor Presi- 
dent, senyorcs i scnyors (liputnis, tal com quecla establert. 
senyor Diputat, el cluc vosib CY rel’eria, en la LIci 26JI 984, de 
Coordinacib Universitiriw i dc Ci*wciO dels CIni~scIls Socials, el 
1)cparlarnent d’Ensenyamcn t ha d’clahorar -i vnste h o  
deia- la programacib uiiivcrsitiiria CIC CatalLinya. El cluc vostk 
no cleiu era íi partir dels projeclcs de cadascun;i CIC Ics universi- 
tats, presentuts pels consells socials dins del primer semestre 
cíe cai~a any. ks ii dir, vosti3: deia la pritmcra part, 13 que feia rere- 
rcncin ti I’atiljgacih de la Generalitat, perh voste, cl cluc no ens 
cxplicavn, ia qual cosa l l d i i l  produir alguna conhsih, si algun 
diputat  no recordava cxnctament la Llei, com s’liavia d’elabo- 
1.a r a y iics la p rogrn mac ió u 11 i vcrsi t i1 r*i i l .  

Quan jo vaig responcirc lu pregunta, precisament, LITI dels 
inotius que cxplicavii pels quals no s’havia pogut reiilitzar era 
peiqui: 111 siluacib a qui: llavors ens rci’ericm, no iinicment era 
provisional, pei-q~ik hi havia utis rectorats cluc estavcn pen- 
(lents cl’iina siiuacid elecioral, sinó que no cs complia c;ip d’a- 

Aixo pressuposa quc la pr‘ognimacib per al períodc 86-89 
h w k n  (l’etahorar-la Ics tinivcr‘sitals el  primer sernestrc de 

cicstes cond ici 011s. 
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l’any 8 5 ,  quan encara no existim eis consells socials. Un cop 
acabat el procés d’adequació estatutiria dc la Llei de Reforma 
Universitaria i la constitució dels nous equips de govern de les 
universitats el mes de marc cl’enguany, Ics universitats han co- 
mencat a elaborar els seus projectes de programació, que han 
anat desenvolupant fins fa poc, ja que els han lliurat al Departa- 
ment d’Ensenyarnent aquest mes d’octu brc passat. Men trc 
van cxistir els equips de govern en funcions i no s’hwia acabat 
el procés abans esmentat, podem considerar normal que el 
pressupost de I’any ~iassat, pel que fa a les universitats, no el va 
fer el Departament d’Enscnyament; encara va ser un prcssu- 
post que vil ser aplicat directament des del Ministcri de 
Madrid, com el senyor Diputat coneix bk. 

Pcr tant, aquesta abscncia de projectes va fcr impossible -i 
llavors ja m’hi referia- la concrccib de la programacid, univcr- 
sitiria per part del Departament ct’Enscnyament. Ara be, en 
aquest moment ja han estat presentats cls projectes de les Lini- 
versitats. i3 Dcpartarnent d’Enscnyament ha cotncnqat a cla- 
harar la programació univcrsithria per al pcríodc 87-90, que 
t indr i  plena vigencia pressupostiriu ]’any 87, i que seri presen- 
tada al Conscll Interuiiiversitari, en una Iximera estimació, 
quc cs reunirh el proper nics dc desembre per al seu concixc- 
ment i estudi; és a dir, les universitats i el Consell Intcruniver- 
silari concixen bk el proces, les reunions que s’han proriu’it 
amb rcprcscntants de les univcrsitats per a aquesta 
p r og r a m ~ c  i h. 

La programacih universitiria a Catalunya ha de tenir en 
compte una serie de condicionants importants, com s6n l’evo- 
luci6 clcl nombre d’alumnes i de titulats clels clarrcrs anys, la 
demanda creixent de Ibrmació, reciclatge i perfeccionament de 
la poblacib activa; la necessitat dc nous estudis que puguin sa- 
tisfer les demandes actuzils dels seclors sbcio-econi)mics i qiie 
contri bucixin B la diversificacib dc I’oferta; els sectors CIC futur, 
conclicionuts per la introduccib i I’adaptacih de novcs tecnologi- 
es en les activitats tradicionals; cis cicficits rl’infrastructura dc 
les universilats; la importkncia de la recccca i la innovacih tec- 
nolhgica cn el procés de I R  sacietat; les polítiques estutals i regi- 
onals dc creaci6 de llocs dc treball i de desenvolrrprmmt in- 
dustrial i Ics repercussions de la incorporacih cl’Espanya n la 
Comunitat Econbrnica Europea. T,s a riir, ili  ha una seric d’e~c- 
mcnts que li podria acabar de concretur - perque aquí  tenim ja 
un inici de progrmiacib- que fan que fins a aquests moments, 
21 causa, precisament, del procés que marca la mateixa Llei, 
encara no es disposi cl’aqucsta prograniucici, que considcretn 
que la podrem obtenir en un futur. 

Moltes gricics, scnyor President. 
i4 Sr. VICE-PRESIDENT PIIIMF,II : Moltcs grkies, 1-10- 

norable Conseller. Per replicar, te la paraula l’ltlustre Diputat 
senyor Magí Casaclevall. 
E1 Sr. CAUEVALL : GrBcics. Scnyores i senyors diputats, 

jo, senyor Conseller, trobo normal quc es faci dintre del 
primer semesire la programacii) quan ja tot funciona, les pro- 
postes de les univcrsitals. Ara bé, jo opino yuc val més qiie es 
frlci en el segon semestre quc HO pas que no es faci mai, 
perque, de la seva cxplicacib he  entes que, realment, aquest 
any no s’ha fet encnra la programacib, que aquest terna va una 
mica retardat, per&, al marge de la incidencia que pugui tenir 
el pressupost de l’nny 87 - - i  entenc que, pec tant, s’ilpcovaran 
els pressupostos del 87 abans cie tenir ja uns primers resultats 

sobre programaciÓ-, cs podia, almenys, haver fet uns estudis 
mes generals sobre demanda social, perspectives de col*loca- 
ció, etcetcra. 

L‘any passat va passar una cosa, quc 6s que, encara que 
aquesta Llei diu que és obligutori especificar la subvenci6 dc 
cada universitat, s’havia fet tan poca cosa sobre programacib, 
que van especificar purament la subvcnció global a les ires uni- 
versitats. Quan el nostre Grup va presentar una esniena derna- 
nani que s’espccifiqués, la resposta dcl qui va parlar en nom de 
lu majoria es va limitar a dir com havia eslat el desglossament 
l’any nntcrior, d’uns 100 milions de subvenció als JCE, quan el 
tema important, el tema que realmcnt crn més important cra 
com es distribu’ien cls m k s  cl’l1.000 rnilions que liguraven 
com a subvenció a les ires universitats. 

do pregunto al scnyor Conseller si, cn el pressupost de I’any 
que ve, també ens trobarcm una particla iinica per a Ics tres m i -  
versitats, sense cspccificar i si, qunn algun grup dc i’oposicih l i  
pregunti quina subvenció corrcspon ;i cada univcrsitat, el re- 
presentant de la majorin h m b é  cs limitarli 11 especificar el des- 
glossament cl’una partida CIC 100 milions. 

El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMIR : Moltcs grlicies, 
1I.lustre senyor Diputat. Pcr a contrareplicar, té ILI píiraula 1’110- 
norable Conseller. 

El Sr. CONSELLER D’ENSENYAMHNr : Senyor Prcsi- 
dent, senyores i scnyors diputats, jo l i  deia, scnyor diputat, 
abans, l i  recalcava --all0 quc es diu, que sortia una mica ...- 
que la programacib s’claborii a partir dels prqjectcs clc cadascu- 
na dc Ics universitats, i que aquests projcctcs van arribar cl mes 
d’octubrc i ,  per tant, no es pot íer una pr’ograimacih sense tenir 
aquestes propostcs. Li cxplicava també cluc I’any passat 61 pres- 
supost no el va elaborar el Department, sinh cluc cl pressupost 
va venir .ja establert des de Madrid, on es comptabilit;l,avcn les 
quantitats dcls diversos capíiols que corrcsponieii a cada 
universitat. 

La suhvencih cluc cs dóna a cada uiiiversiht 6s una CIC les co- 
mpetcncics que t& el Departament ci’llnscnyanient; tamhc, no 
cal que recordi al senyor Diputat, cluc crec cine es p r e ~ ~ ~ i p i i  
nioli per ayucstcs qiiestions, que els pressupostos de \es uni- 
versitats corresponents a l’any que estcrn, en  alguns casos es 
van aprovar cl juliol d’enguany i ,  cn els altres, en algun cas 
encara estan pcndents d’aproviici6. Ho havicn dc fer els con- 
sells socials. Es a dir, hi ha hagut un relmi. La programncib, tal 
COIII deia la Llei, no cs que hi hagi volunla( d’incomplimcnt : 
és que per Tcr-Ea bé 6s neccssari pocler disposar de Ics dades. 
[)’aquí a uns anys, aixb iuncionari cl’una manclri autolnitica, 
perh en aqucst moment estem iniciant cl procés d’estructura- 
ciÓ dc Ics universitats en liincih de la Llei de Refornia Univer- 
sitaria. S’han creat els consells socials; se’ls ha deinanat les ca- 
racterístiques de la. programacib; hi ha hagut els diAlegs corres- 
ponents; el Consell interunivcrsitari té ui ia  reunió peribdica 
cada dos mcsos, i shn elements que es vim tnictant, perb neces- 
siten aquells clcments de rodatge necessari, i li d e h  que, en 
aqucst cas, la programacih que podem fcr ha de corresponclrc, 
ha de lligar i ha d’intcrpretar, cn rclacih anib U ~ C Y  prioritats, la 
proposta cle les universitats. 

En aixh estern : aquest any, el Molt I Ionorahle senyor Prcsi- 
dent de la Generalitat va explicar que hi havia una quantitat acl- 
rlicional acordada per ta Generalitat per a les universitats, i així 
serri, i aquesta quantitat es dcdicarii íonarnentalmenl a incrc- 
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mentr-lr el capitol 11, de despeses CIC funcionament, i hi haurli 
també una part declicada a inversions. Aixo figurarh en el Pres- 
supost de la Generalitat, i estic convenCut que aqucst pcocbs 
CIC I’elaboraciÓ de la programació universithia -que d senyor 
Diputat el p t ’ c ~ c ~ p a ,  pcro yiie tambb ens preocupa H nosiiltres, 
i d’una manera cspeeci;d Ics Linivcrsitats-, hi hnutii un 
moment que cs Imdui rA amb automatisrnc; aquest cra el 
sentit de la Ibi, perqu& cra un programa de quatrc anys que 
s’hti cl’anar substituinl I’iiii :I 1’:dIre. El cluc passa 6s qirc Ics pri- 
incres progra macions i les yri mcres propostcs, després de Ea in- 
corporacih rlcls noiis cqui,ps rectorals, fins mi, 110 s’havin 
pogut produir. Jo li explicav;i, senyor I l i p u t a t 7  que aixh s’lwia 
rebut ii íinais t~cl mes cí’octubre. ks un re lmi ,  per tant, no atri- 
buible cxclusiwirnenl al Lkpartamenl cl’EnsenyanIcn t, sEnb al- 
ribuiihlc que Ics Ilcis, qian s’htiii d’aplicar, i s’hnn d’aplicat- bé, 
cxigeixen i requcrcixcn un tcnips dcterrninat, i així ho Ixin 
cn tk  les universitats, i em fa i’efectc qiic oixi tarnb6 ho entc- 
IICII els univcrsitaris. 

Moltcs grkics, senyor Presidcn t; moitcs gt‘kics, senyorcs i 
senyors di pu tals. 

vacances i ,  per tant, amb un grcuge comparatiu amb altres 
ciutadans que utilitzen altres instalkcions privrides. 

Per. aixb, coneixent aquest fet, quest Diputat ha presentat 
les ducs preguntes qiie acuniulo, i prcgunto, cn aquest cas, a l  
Chnseller dc ‘í‘rehdl, qiiiiis criteris se segueixeii en les adjudi- 
cacions dc llocs de vcnda i ccntrcs corncrcials integrats en Ics 
residcncics (fel Tcinps Lliurc, així corn la fixació clcls lircus 
dels urticles posats R 10 venda en aqucsts centrcs corncrcials. 

Gricics. 
EI SI. V€CI<-PRESIi)ENT P R I M l X  : Moltes gricies, 

Il-Iiistre senyor Diputat. Pcr cmtmtar, té la paraula 1’1 Ionora- 
blc Conseller. 

I i l  Sr. CONSEi,T,Eli 13E ’TI<t313Ai,JA : Senyor President, sc- 
nyores i senyors diputats, scrd concís i breu, atbs quc fcm <is dc 
la ltickncia de tcmps que ens aiorga la prcsidkncia. 

Quint als llocs CIC vencla inhm :I la resicl&nci;i del Temps 
I,liurc de Lbs i de I , l a i i y i ,  sOn gestionats clircctanieni pcr 1 ’ M -  
ministi.acib CIC Ics mutcixes rcsidciicies. Pcl que fa a la ciutat rc- 
sidcnciztl dc ‘Tarragona, tois cls punts CIC venda shn gestionats 
per lerccrs. Aquests punts de vcncta slin cEs segiEcnls : el 1x11. 
dc la pla(ja Rabass;uEa, cls bars dc la cilital residencial, tu pcrru- 
queria, la botiga de perf’u tneria, la drogueria, la de pastisseria i 
qucvi Lires. 

Quant  als tipiis dc contractes, ets bars i botigues, llevat del 
Ixis-r’cstiruratil dc la platja llarga, s6n concessions de gestió de 
servei públic, d’xord aiiih I’aparlat primer CIC t’article 201 del 
tiegltiment Gencral CIC Conrniciacii, de I’Estat. Els serveis CIC 
caixcs fortes i organi txacib d’lcxciirsions slin contracics de 
gcstió interessada, d’iicot-~l ninh I’articlc 201, a l ~ r l a t  2, del Re- 
glament General cic Contractes dc 1’Esiat. 

Qtrant t i  la forma i criteris CIC seleccili dels coniructistcs val ii 
dir quc, en tots acluesls C B S C ) ~ ,  taiit uls bars i holigiics com uls 
scrveis, el  procetlimeni de sclecci6 s’hn basat cn el dc la contrn- 
ctacih dircctn segons cls principis dc concurreiicin i p ~ i  blicitnt i 
d’ac~i*if amb I’apari:i~ 4 dc I’artictc 2 I 3 dcl Rcglamcni Gcncral 
de Con trcictes de I’F,sta~; cn tots cls C X Q S  I’acl.judicaci0 s’ha fcl 
m b  I’ofcrta qsic c l  iJcpartament rlc Treball ha considerat m6s 
:iviui la t.josa. 

Sobrc cl tiiecanisinc i cl crilcrt t*cspcclc ti la f ixacib dels preus 
CII els llocs CIC vcwla i en  els cenlrcs coiiiercials, huig dc dir. cluc 
la f’ixncih dels  CLIN de Ics rcsidkncies CIC Tctnps Uiurc ~*cspan 
uls scgüents crileris : pt‘itncr, en (ois els contractes de conces- 
si6 cs prcvcu i’nprovacib dcis pr-c~is dels scrveis c k l  13eporla- 
ineni de ‘I’rcball; cliranl d s  coiitractcs dc gcstih intcrcssaila cls 
prcus shn fixats et1 el m:iteix docu ment adininistrati u CIC for- 
rnalitzxi6 dcl contracte. 

Scgon. Els t‘rileris, quan t  al nivell dc preus, han cstat, alesa 
la consiclernci6 dc servcis 110 essencials pcr 211s residents, que 
s’:idaptiti a la rcalitat sbuia-cconbmicn del lloc on cstari sittiats, 
procurant cluc d i n s  rl’aqucsln adnptacib estigui t i  siiuais a nivctls 
niit,jans o huixns. 1x11 aqLicst sentit, cl Deparlaiiien t de ?’reball 
I M  cxigil h i  rcduccih dc Iit’etts en aquells bkns cluc s’han comi- 
dcra1 esseiiciiils per. ;its rcsiclcnls, com, per cxeimple, la vetidn 
d’aigua potahlc C I C  Tarragona, que és on l’nny passat cs va 
hnvcr dc íct- Linii correccih iiiiliwlan 1. 

Tinibk, i m i t j a n p n l  I’esí~~ii del resultat de I’cnquestn d’opi- 
nici, cti la quai s’ha11 ititroCtLiit prcgiintes sobt.e el nivcll ric 
preus d’aquests m’veis, cs proccdirA a la cmrecci6 d’aquells 
p r e ~ i s  quc els rcsidenls consicícrin tmjoritiiriiiiiicni C N S  o molt 
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habitual el seu consum. 
A titol informatiu, resumim el resultat de l’enquesta sobrc 

aquests serveis : val a dir que en aquesta enquesta feta sobrc 
els que utilitzen aquestes residencies ja es tenia en compte, en 
gran part, la incidencia dc treballadors quc no vénen precisa- 
ment d’aqui Catalunya, sinó de fora cie Catalunya i ,  pcr tant, 
dones, el seu criteri és Iogk que sigui en comparació dels llocs 
de residencia on els preus acostumen a ser més barats. Per altra 
banda, sÚn consultes que Ibgicarnent, per aquell que I’ha de 
contestar, sempre tk la tendcncin, doncs, de trobar les coses 
cares, i tanmateix no 6s així, sinb que en relacib amb el servei 
~’CXCUI-S~OIIS un 73,401n ho considera un preu normal, un 20?h 
ho considera car i un 6,6Oh ho troba barat. Quant al servci de 
bars, un 71,7°/0 ho considera normal, un 17,2% ho considera 
car i un i l , l o / ~  ho considera barat. Per tant, amb aquestes refe- 
rencies crec que li he donat una resposta a ia pregunta que, en 
tot cas, puc abundar-hi, si 1’TI.lustre senyor Diputat tk intcrbs a 
puntualitzar més coses. 

Moltes &cies, senyor Prcsident; senyores i senyors 
diputats. 

El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : T6 la paraula 
I’IHustre Diputat senyor Dionisio Garcia. 

El SI*. GARCiA GUILLAMhN : Gricics, senyor Presidcn t. 
Senyores i senyors diputats, senyor Conseller, no m’ha canics- 
tat. M’ha contestat una cusa que ja la sabia; ja sé quins són cls 
prcus dc 121 utilitzacib de les residencies. Jo no l i  he preguntat 
aixb! Jo no li ho hc preguntat! Jo l i  he preguntat, concreia- 
mení, cfels ccntres comercials i he parlat concrctameni de bo- 
tigucs, i aquí jo tinc docurncnts, tinc un llistat, concretament, 
de la rcsidkncia de Tarragona, i faig preus comparatius amb 
centres de Tarragona, li diré concrctamcnt un preu : I’arrbs; a 
In rcsidhncia de Tmagonu un quilo d’arrbs, 145 pessetes; al 
mercat, 106 pcssetcs; a qualsevol mercat, a qualsevol botiga de 
Tarragona. Aixo és el que jo preguntava concrctamcnt; no li 
preguntava el preu quc val u t i l i t m  la residencia o val anar a 
una habihcib dc 1,lanqA; aixbja ho sé; i aixo ja no li  ho hc pre- 
gunlat; jo l i  he preguntat concretament aixb. 

No hi ha dsct, no hi ha dret que ciutadans arnb economies 
modestes qire estiguin utililzanl aquests centres es vegin pcrju- 
dicats econbmicarnent en un moment que estan de vacances i 
estan amb un pressupost just i limitat i que compten arnb unes 
condicions economiques per passiir quinze o vint dics a la resi- 
dbncia; que hagin d’utilitzar concrctamcnt uns centres comer- 
cials, en concerts amb I’Administrncih o concedits per i’Admi- 
nistració i que, en el seu cas, I’hdministració no prcngui cap 
tnesura per limitar aquest abbs -perquk, en definitiva, aixh k s  
un abiis-, l i  he Tel una mostra, diu un preu, l i  he dit 17arros, 
podríem parlar d’ametlles, podríem parlar de l’oEi, poclríem 
parlar dc licors ... O sigui, aquí hi ha un detall del que són el llis- 
tat de preus de la residkncia de Tarragona i unes comparacions 
amb centres dc la ciutat de Tarragona amb un rlesfasarnent 
molt elevat. 

Jo, senyor Conscllcr, si fos.. ., el quc hauria de Ter la consclle- 
ria en aquest cas, jo me n’adono que el senyor Consellcr 
scmbla scr que no s’ha assabentat de quins ercn els preus quc 
hi havia a la residcncia i qie s’hi anbs al clarrere, que cs corregis- 
sin aquests defectes i ,  si aixb comporta llevar el contracte al 
corner$, ai comerciant, al tercer que estA regentant cl corneq o 
a un altre servei de les residencies O de Ics iristal-Iacions dcl 

Temps Lliure, que es corregís aquest defecte, perquk, en defi- 
nitiva, va en perjudici de classes econbmicament debils que 
estan utilitzant uns serveis que pcr a la seva obra social hauricn 
de s e r  al rnBxirn d’economics possible i que no portessin perju- 
dicis a aquestes economies. 

Gracies. 
El Sr. VICE-PKESIDENT PRIMER : Grkies, 114uslre 

senyor Diputat. LHonorabic Conseller te la paraula. 
El Sr. CONSELLER DE TREBALL : Ceriament que voste 

no m’ha preguntat els preus ni jo li he contestat pcls preus. Jo l i  
he donat la resposta quant al criteri quc ens donen els residents 
d’aquestcs residencies. 

Per tant, voste menciona uns casos concrets, pero jo l i  globa- 
litzo les respostes --i abans ho he fet per totes Ics residíhies i 
ara entraré en el dctall per a cadascuna d’aquestes residencies. 

Per tant, l i  haig de dir que a LlanqA ho considcrcn normal un 
78,5%, segons les enquestes formulades a tots cls seus resi- 
dents; ho troba car  LI^ 6,9% i ho troba baritt un  14,G‘Yo; aqueslcs 
enquestes estan a la seva consulta al Departament de Treball i ,  
pcr  tant, vostk, quan li  plagui, pot consultar-ho a la seva salis- 
facci6. Quant a L k s ,  trobcn normals els prcus un 67,8%, ho 
troba car un 6,5% i ho troba har;tt un 26,6%. Quant a la residkn- 
cia de Tarragona, ho troba normal un 7l,boh, ho troha car un 
22,2O/n i ho troba barat un 6,2%. 

Per tant, aquest 6s ei resultat que s’ha tret de Ics enquestes 
formulades a tots els residents. 

Mol tes gracics, senyor President; senyores i senyors 
diputats. 

El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Moltes gricies, Hri- 
norable Conseller. Formularem ja la darrera pregunta cl’aquest 
últim punt de I’ordre del dia, que és la que formula el senyor 
Cipriano Garcia, a qui tinc cl gust de donar la paraula. 

El Sr, G A R d  A SÁNCI-iEZ : Sefior Presidente, gracias. Se- 
ñoras y sefiores diputados, en este LXSQ se trata dc 10s trabr-ljacto- 
res de la f’actorr’a de L h p a r a s  Z dcl sector alumbrado, ubicíida 
en Barcelona. 

La sittiiición es la siguiente : Lirnpuras Z tenia una p l ~ ~ t i l l a ,  
hacc uizos afios, de 1 .100 trabí$iclorcs; en la actualidacl ticnc 
550 trabajadorcs. La politica seguida por la multinacional Phi- 
Iips, que monopoljza el niercado español, ha ido absorbicndo a 
10 largo del tiempo desde Lh-nparas M a h ,  a Fstel, a (oda una 
serie dc cmpresas que en su cntorno había, es en cstos momen- 
tos, despúes de la absorcibn, el llevar al clesinanlclamiento del 
scctor de alumbrado, es clecir, ciel grupo Cimparas %. 

Y en estos momentos, como digo, la plantilla tienc 550 tra- 
bajjndorcs y 10s beneíicios, o rncjor dicho, las ventas cte Lampa- 
ras Z en ese periodo en yuc paulatinamcnt se ha ido reduciendo 
la plantilla han sido, del a h  fiscal I979 a 1980, que se factura- 
ron por vcnlas 2.430 millones de pesetas, sc ha pasado en 
1984-85 a 4.784, con una plantilla que tenia cn ct añio fiscal de 
1979-80 de 9 1 O trabajadores y con unit plantilla en 1985 dc 625 
trabajadorcs. En el aiio 19863 las ventas previstas son de 5.250 
millones de pesetas con Lifi  pi*oinecfio, porque ahora son 550, 
pcro en el conniunto del aiío de 586 khiijljador*cs. 

Esn ha sido la evolucibn scguida por una multinacioníil que 
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esti dejando morir la empresa por falta de inicialiva porque no 
tiene en su proycclo ningirn plan CIC viitbiliclacl, ninguno, 
pnrclwe se nicga a discutir con la reprcsentacibn laboral su 
proyecto y sus planes, porque ha liecho, corno sLielcn haccr en 
este caso un sector de crnprcsas, lanzitr primero el rumor, dejar 
cluc cl rumor cunda parc? despues situar a 10s trabajadorcs antc 
10s hechos consurnados del clcsmantelamien to. 

Entonces, en esa situacibn, cabe decir que hay ese propósito 
porquc paralelamente I-I In instalacibn de un centro de producci- 
i>n industrial dc floresccnles cn Frmcia se ha ido liquidando 
aquí, en Ilarceloncz, los electrodos, parte clcl vidrio, de carthn, 
CIC cspiralcs, toda iina serie de proclucciim que crim hcclios en 
cl centro de Barcelona y I)aralelnmcntc se csti importanrlo ma- 
terial en calidad inferior dc Ih-opa it aquí cuando Io quc se prc- 
tcndc, como decia y como estan 10s propcisitos, es el clesmante- 
lnmicntt) dc la crnprcsa y la depcndcncia, la dcpendcncia cle la 
mullinacimal Philips ii través de su producciim en  10s ccntros 
eiiropcos, y esu es la rcdidad evidente clcl monopolio del alum- 
brado. Esie di p~itado considcra quc es una crnprcsa cluc desem- 
peña un papel cstratégico cn la economia, ~ L I C  no sc puede 
seguir pot’ d camino en que se marcha hasta aquí, de echarnos 
cti bntms de Ins rnultiiiacionales quc van a convertir, y cn CSIC 

ciiso se esih ponicnclo de mani ficsto aprovechando, es dccir, cl 
I cvan la tn ien to de las harrcras a rail ec 1 i i  r i BS para con VI: rt i t’ 
nuestro inercaclo en  cl mcrcatlo de su indiistria cnclavacln en el 
ccntro cle IjuIop:i. Y dcspués, tras eslas consideracio ties, sellor 
Consellcr, yo prcg~into : Iqué piensa ~istccl sohrc el fi i luro de 
10s 550 irhajxlores que iict ualmcnte cstin e n  la fiicloría de 
I i’itiiparas Z CIC Ihrcelona? iIC~1i1l es SLI I’uturo, en coiicreto, 
cuhlcs son las previsiones de czirii :i salv;ir 121 cnipt-csa y ii salvtir 

les lirnpadcs per incandcsckncia, les clissiques bombetes. 
Scmbln ser que té la intenci6 de tancar la secció dc fabricaci6 
de tubs fluorcsccnts. Aquesta 6s la sensacib, la referkncia que 
jo tinc de la posició de l’empresa. Aquesta reconversió reporta- 
ria una potenciacib cic la fabricaci6 de les llimpades per incan- 
clesckncia i, realment, I’ernpresa, segons també referkncies, te 
121 intcncib de fer-hi ~ t n a  inversi6 cl’uns 500 milions dc pcssctcs. 

Aixb sembla que es íaria, aquest procés de rcconversib, en 
un períocle llarg, que m’ha expressat, rn’havia expressat l’em- 
prcsa que IIO f0m traumitic, i jo vull entcndrc {(no traumitic w 
en el sentit que no hi hauria cap rescissih de contracte forqada. 
Per tant, fOro un pro& CIC reajustament de plantillcs quc, 
nientrc per una banda poguds significar la rcduccib de la plan- 
tilla que es dedica actualment a la fabricació de tubs fluores- 
cents, i ,  pcr altra banda, ;i una incorporxii), un major potencia- 
ment de la seccib cluc cs ctcdica ;i Iitnpades incandescents. 

Sembla quc aixii significaria, per una banda, la creacib de 
vuitanta llocs dc IrebaII i, per I’dtra, la recluccih d’uns cent 
trenla llocs de treball. h i x o  sembla que 6s la intenció dc I’cm- 
presri per cn trnr plenarncnl en ~ z n  sistema miximament co- 
rnpctitiu, cs faria amb un proces llarg i no tratrmalic. 

Aixo 6s el que jo puc dir de Ics impressions que en tinc, gels 
contactes que personalrncnl hc lirigut amh les parts intcrcssa- 
des. Oficialment, insisteixo que no ha ingressat cap cxpedicnt 
al üepartamcnt dc l’rchall cle la Generalitat dc Catalunya. 

Mol tes grhcics, scnyor I’resident; grkics, xcnyores i senyors 
cl i put a t s. 

E1 Sr. VICE-PRES1 DENT PR 1 M E R  : Cirkies, t lonorable 
Con scl ler. Té I :i parau 1 a, per co 11 t i*ar’cp I ica I ,  1 ’I l a 1  us t rc i1 i p LI ta t 
scnyor. + .  

I11 Sr. C;A,RCiA SÁNCl I E %  : l i s  probnblc, señor Consellcr, 
cluc no hayn cntt-ado ni ngún cxpetiiciiie -con seguridarl, si 
usted 10 dicc, qire no ha cntrado ningún expediente. Pero 
ustcd csth inl‘ormado, cluro, uslcd 10 sube. Ustecl salx quc hay 
CII proyccto un plwi dc rcconvcrsih que Iteva B amplix (fe 80 
milloncs a 1 1 O 10s ilLioresccntcs, e inciuso se habla dc 40 millo- 
ries miis de unidades, sohre la Ime de la rccluccibn dc un 40 
por- cicnto CIC la plantilla, es decir cluc vendrían a queclar L I I I ~ S  

260 trnhqiadores en la emprcs:i. 1111 incremento niris dc lii pro- 
d u c c i i h  en la cscalu en la que ya se vienc olicrando a 10 largo CIC 
C S ~ Q S  uííos, y una  rcducciim si t raumitica, sí Iraurnitica pr i ra  
10s t rutxihjudor.cs cluc van al paro. Quicrasc o no, seria UIIB f0r- 
mula qiie tio tcndría en clienta no solamctzte yii las iiecesidii- 
des, las neucsidacies que hay mi fil ncibn rlc la situaci0n CIC part), 
de t‘rcnar CSU, sino, al m i m o  ticmpo, que seria vcnttijjosa kasia 
cl míixiiiio para la tnultinucionul Pliilips. Pero, quikrnse o no, 
el desmaiitel~imic~ito de ioda una pnstc de la produccih y SLI 

t raslado ii E L I ~ o ~ ; I ~  nos sitiia, señor Conseller, en esa situacibn 
dc clcpendcncia, dc dcpcndenciu de lrt C~LIC ya cslit entrimdo la 
m LI I t i na ci C) na 1. 

Por lanlo, esta era i n i  ])regunta. No iiic sntisface, por SII- 

pues1o, por supucsto, la condescetidcnciii que al firi y i t  1 cabo 
serian cien to y pico de irabii.jncloc-es 10s que queclaríun, porcluc 
serian 260, con c;lllc~ilos nintcmi’iticos hcchos por 10s mismos 
trabaijadorcs y por 10s tecnicos, porque tienen capacidad, es per- 
sonul cutilillcado, sabe 10 cluc hacc y hn cnlcLilxIo y calibrado 
muy bicn 11 donclc conduce, y en clef‘iniliva, cse camino lleva al 
c i em de esa fuctoria, porqtic cn 10s planes, cn la llamacla 
(<Agcniiii 19‘30 )) que tierie la mullinacionai Philips, no figura 



3385 
.- " - 

DIARI DE SESSIONS / P-Núm. 75 / 27 novembre 1986 / SESSI6 PLENARIA Núm. 63 
-- _- 

la factoria de Barcelona, en la llarnada <<Agenda 1990 H, llama- 
cla (< Europa>>, no figura el centro de prorf~icción de Barcelona. 

ildustre senyor Diputut. 
Bé, no havent-hi més contestes r? fer, s'aixecu la sessib. 

Nada miis. 
El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Molies grkies, (Shn tres quarls d~ vuit &i v~sprr i sis miniris. I 
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