
DIARI DE SESSIONS 
DEL 

PARLAMENT DE CATALUNYA 
Serie P - Numero 84 / II Legislatura I Sete període Dimecres, 25 de febrer de 1987 

Presidkncia del Molt Honorable 
Sr. Miquel Coll i Alentorn 

Sessió PlenBria núm. 67 

SUMARI 

La sessib s’ubre a un quart d bnze del matí i tres minuts. 
Dictamen de la Comissió d’hdhstria, Energia, Comerq i firisme sobre el Projecte de Llei d’Equiparnents Comercials, i les es- 
menes i els vots particulars reservats per a defensar en el Ple (Punt primer de i’ordre del dia.) 

Presentació : Ii. Sr. Conseller de Comerg, Consum i Turisme (u. 3818). 
Esmenes a la totalitat 
Esmenu del G. p. Popular (mim. 1, de retorn) 

Torn a favor : I. SL Colomé (P) 6,38201. 
Torn en contra : I ,  Sra. Neras (CSU) (I. 38211. 
Posicib dels grups no esmenants ; 1. Sr. Cigarran (S) 6. 3822). 
Votaci6 : rebutjada per 9 Vots la favor, 90 en contra i cup abstemi6 6.3822). 

Articles 1 i 2 
T a t  del Diciuwlen 

Article 3 
Esmena del G. Socialista (núm. 2, de modificació) 

Votacib : aprovats per 89 vots a favor, cup en contra i 5 abstencions íp. 3822). 

Torn a favor : I. Sr. Cigarrán 6) (p. 3822). 
Torn en contra : I. Sra. N m s  (CiU) (u. 3822). 

Torn a favor : 1. Sr. Colomk (P), juntament amb les esmenes núms. 5 i 7 (p. 3822). 
Torn en contra : 1. Sra. Neras (CiU) b. 3823). 
Votació de l’esrnena num 2 : rebu(j0da per 23 vots a favoc 5 7 en contra i 9 abstencions (,. 3823). 

Esmenes del G. p. Popular (nÚms. 3 i 4, de supressib) 

(Dos fascicles) Fascicle primer 
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Votacib de les esmenes niuns. 3 i 4 : rebutjadesper 7 vots u favop; 80 en contru i 3 abstencions (D. 3823). 

Votaci6 de ia 1 jet ra a) : aprovada per 61 vots a fuvoi; cap en contra i 30 abstencions (p. 3823$, 
Votació de les lletres b) i c) : aprovadesper 84 vuis a,fuvur, 7en contra i cap abstencib b. 3823). 

Text del Dictamen 

Article 4 
Esmena del G. p.  P u p h r  (nií,. 5 ,  de supressió) 

Esmena delG. Socialista (núm. 6, de modifieaci6) 
&botuda abans (mnena nlim. 3). 

Torn a favor ; 1. SK Cigurrún (S) (p. 3824). 
Torn en contra ; I. Sra. Nerm (CiU1 (D. 3824). 
Votacio de l'esmena núm. 5 : rebraficrhpu 7 vots abfavor, 85 ep1 contra i tup abstencib b. 3824). 
Votació de l'esmena núm. 6 : rehutjadaper 20 vots afavor, 5 7 en contra i 12 absrenuiuns h. 3824). 

Votacib : uprovat per 62 vots a,Juvol; 7en contra i 20 abstencions r/. 3824). 
TPN dei Dictamen 

Articles 5 i 6 
Lsmma del G, p. Popular (núm. 7, de supressió) 

Debatuda abans resmenu num. 31. 
Votaei6 : rebutjado per. 7 vots aa f a m ;  82 en contra i cap abstencib (pa 3824). 

Votacib ; aprovats per 82 vots a,Júvo,; 7 tw contra i cap abstmció (pa 3824). 
Text úel Dictamen 

Article 7 
Esmena d ~ l  G. Socialista (núm. 8, de modificació) 

Torn a favor : I .  Sr. Cigíwun (S),ajuntament amb Ics esmmes núms. I I i I 2  h. 3824). 
Torn en contra : I. Sm. Nwm (CiU) (p. 3825). 

Esmena del G. 11. Poputur. (núm. 9, de modificació) 
Torn a favor ; I. Sr. Colotné (FI,# juntament amb les esmenes núms. I 9,23, 38,39 i 4 7 (p. 3825). 
Torn en contra ; I. Sra. Nwus (CiU) 6. 3825). 

Torn a favor : I .  Sr. Garcia Sunchez (PSUC) (p. 38251. 
Torn en contra : I. Sra. Nerm (CiU) (pe 382.5). 
Votació de les esmenes nhms. 8, 1 I i I2 : rebut/aúesper 26 vots aaJavoi; 5 9  cJn contra i T abstencions rp. 3826). 
Votació de I'esmena núm. 9 : rebuuada p r  7 vots u, favor, 85 en contra i cup abstmcib (u. 382ti). 
Votació de I'esmena núm. 1 O : rebuljadajtar 26 vots aafbvor, 65 en contra i cap abstericih (p. 38.26). 

Votaci6 : ap~ovatper 54 vots a,favnt; I i cn contro i 2 I absfencions (pe 38.261. 

Esmena dd G. p. dd PSUC (núm. 1 O, d'addició) 

T ~ x t  del DiclamtTn 

Article 8 
Esmenu de/ G. Socialista h h m .  13, de modificació) 

Torn a favor : I, SK Cigwtin (S) fil. 3826). 
Torn en contra : I. Sra. Nerus (CiU) (p ,  3827). 
Votació ; wbutjrm'a1ws' 24 vots a.fi7vni; 59 en contra i SO absiencions (p. 382 7). 

Vota5 : apt-watper 66 n)ts u,fkvor; 7 en roontra i 21 abstencions fil. 382 7In 
Rxt d d  Dictarnen 

Article 9 
Esmcnrscki G'. Socjalisia (núms. 14, de supressió, i 15, de rnodificaciÓS 

Torn a favor ; 1. St: CignrrEin 6) (p, 38-27). 
Torn en contra de l'esmena núm. 15 : J .  Stw. Nwas (CiU1 (pa 3827). 
Iiitervcrienper a una qiiclstib diirdre ¡'I. Sr, Vice-president Primer (p. 382 7) i tu I. Sra. N c w s  (CiU) (p. 382 71. 

Torn a favor ; 1. St: Colomé (PI,, jiintument crmb I'esmma mim. 7 6. 38281. 
Torn en contra : 1. Stu. Nerus (CiU) (p. 3828). 
Votacib de l'esrnena nhm. 14 ; oprovuda pet. 82 vots u,favm; ~'ap  en cuntra i 5 abstencions (p. 3828). 
Votació de l'esmena núm. 15 : wbu{jada per 27 vois a-fbvot; 60 en Laontro i cap abstencib (p. 3828). 
VotnciÓ de I'esmena n i n .  I 6 whu?jo& per 8 vots abfavot; 62 en suntsa i 24 abstencions (p, 3828). 

Votaciu : apr'ovut per A2 vots crafu zw; rap ejl m n m  i 30 abstmciuns (n. 3828). 

Lssmmnu dd G. /i. Pt~pdur. (núm. 16, dc supressib) 

l iyxt de1 Dictameti 

Article 1 O 
Esmena cid G. y. Popular (núm. 17, de supressió) 

Debutirdu abnns restncwa tiirrii. 161. 
V ~ i ~ i b  : r~4ir(jach/w 5 votsa,fbvnt; 82 en contrw i 4 abstencions (p. 3828). 
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Esri~~na dei G. Socialista (nhrn, 18, de supressió) 

Text dei Dictamen 

Article 11 
Esmena del G. pa Popular (núm. 19, de supressió) 

Estnenm del G. SocialiLsta (nÚms. 20, de supressib; 2 1 ,  de modificació, i 22, de supressió) 

L% SI: C&ai*run intervépw rctirar-la 6, 3828). 

Votacib : aprovat p u  86 vots a- javot; 5 en m i t r a  i cap abstencib (I.1, 38291, 

Dehatirdo ahim (&ma n h .  9). 

Torn a favor : I. St: Cigurrán (S) (1). 38291. 
Torn en contra : 1. Sra. Netas (CiU) (p* 3829). 
Votació de l’esrnena núm. .I 9 rebirfjada per 4 vols u, juvoi; 87 en cmtra i cup absrencih (p. 382 9). 
Votacib de les esmenes núrns. 20,2 E, i 22 : rebuijudcspr25 vots a,fb!vot; 59 en contro i 4 absreurcions GI, 3829). 

Votació de la lletra d) : aprovat per 59 vots ajbvot; 30 en contra i cap abstericib (p, 38291,). 
Votacio de la lletra g) : upr‘ovatpm 59 vols a-favor; 5 en conlra i 25 absfcncions fi?, 3829). 
Votació (llevat de les lletres d) i g)) : aprovat per 89 vots a,fbvot; 5 m cmtra i cup absfencio 1p. 3829). 

Text del Dictumen 

Article 12 
Text del Dictamen 

Article 13 
Esmena d d  G. p.  Popular (núm. 23, de supressib) 

Votació : aprovat per 89 vots a.favor; cap en mi t ra  i 5 nbstencions (p. 3829). 

Debatuda abans (esmena nhm. 9). 
VotaciQ : rebutjada per 5 vots on favor, 84 en contra i 4 abstencions (p. 3830). 

Votacid, : aprovat per 89 vots ajavur, 5 en contra i cap abstencib (,u* 3830). 
Text del Dictamen 

Article 14 
Esmenes de! G. Socialista hbms.  24, d’addició, i 25, de supressió) 

Torn a favor : I .  S: Cigorrdn (SI, juntament amb les esmenes ntims. 26, 27, 28, 29, 30, 31,32, 33 i34 (p. 3R30). 
Torn en contra 1. Sr. Coll i Mqjb (CiU) (pa 3831). 

Addicih de nous articles 
Esmenes del G Socialista (núms. 26,27,28 i 29, d’addicib) 

Deb~itudes abnns (esmena núm. 24). 
Votaci6 de les esmenes núms. 24 i 28 : rebutjades per 23 vots aa#bvor, 38 en contra i I I abstencions (p. 3832). 
Votacib de les esmenes n6ms. 25 i 26 : aprovades per 86 vots ajavoi; cup en oonfm i 8 abstencions (p. 3832). 
Votacib de les esmenes núms. 27 i 29 : rpbutjadmpm 23 vofsa. fuvov, 58 en contra i 10 abstencions (p. 3832). 

Votació de l’article 1 4 ; uprovalper (45 vots a, fuvor, cap en contra i 2.7 abstencions (p. 3832). 
Text del Dictamen 

Article 15 
Esmenes del G. Socialista (n6ms. 30, d’addició, 3 1 i 32, de modificació, 33 i 34, d’addicib) 

Ddmtudes abans (esmena tiúrn, 24). 
Votacib : reebutjlldesper 28 vots aqfbv~r, ri I en contra i 6 absfencions (p 3832). 

Votacib : uprovai per 66 vuts ajir vou, cup en contra i 28 abstencions (pa 3832). 
Text d d  Dictamen 

Article 16 
Esmena dd G. p. del PSUC‘ (núm. 35, d’addició) 

Esmenes del G. Socialista (núms. 36 i 37, d’addicib) 
Torn a favor : 1. SI: Garcia Sanchez (PSUC.. b. 38321. 

Torn a favor : 1. SI: Cigarrdn (SI (p- 38331. 
Torn en contra conjunt : I ,  Sr. Coll iMqjd (CiU) fi). 3833). 
Votacib de l’esmena n6m. 35 : rebutjadffper 2 7 vots ajavor, 65 en contra i cap abstencib (p. 3833)., 
Votació de les esmenes núms. 36 i 37 : rebutjadesper 2 7 vots a, favor, 65 en contra i cap abstenció 61.3833). 

Votacib aprovat per* 59 vots a favor, cap en con fra i 33 abstencions (p. 3833). 
Text del Dictamen 

Article 17 
Esmena dei G. p.  Popular ( n h .  38, de supressió) 

Debatuda abans (esmena núm. 9). 
Votació : rebutjada per 6 vots a favor, 8 7 en contra i 5 abstencions (o. 3833). 

Votacilj : aprovat per 93 vots a fuvoc 6 en contra i cap abstmcib (D. 3833). 
Tex[ dei Dic famen 
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Article 18 
Esmena del G. 13. Popular (núm. 39, de supressió) 

‘ Debutuh abans (esmena núm. 
Votacib : rebutjudu p u  6 vuis a,fuvor, 91 en contra i 2 abstencions (p. 3833). 

Votacib : aprovat p r  91 vots a.favur, (1 en con~-a i 2 abstencions (pa 38331. 
Text de/ Dicturnen 

Article 19 
Tex[ &E Dictamen 

Article 20 
Esmena del G. Socialista (n6rn. 40, d’addició) 

Votaci6 : aprovd per ‘13 vots ajbvup; cap en con fra i 6 abstencions (JA 3833). 

Torn a favor : 1. St: Cigurrdn (SI, juntamen! amb les emenes núms. 42 i 43. Alhora, retira E’esmena núm, 41 (D. 38331. 
Torn en contra : I. St: ColliMujb (CiU) (D, 3835). 

Rptiradu ahuns (esmena núm. 401. 

Dehtudí?s abans (esmcina núm. 40). 
Votació de les esmenes núms, 40,42 i 43 rebutjades per 32 vots a-fuvor, 61 en contru i cap absrencib (p. SX3S). 

Votacib upt-ovut p ~ r  57 vots u,fhrvov, 32 p n  contra i 4 abstencions GI. 3835). 

Eimenu del G. Socialista (núm. 41, de modificaci6) 

Estnenes d ~ l  G. Socialista (núms. 42, de supressió, i 43, &addició) 

Text del Dirtarnen 

Articlc 21 
Evncnci d d  íi. Sociulisía (núm. 44, de supressió) 

7?xt del Dictmncw 

Article 22 
LLsrn~wa d d  G. p. ddPSUC (núm. 45, de supressió) 

Estnma del G. Swiuii~~ta (núm. 46, de modificació) 

I ,  7. Sr, Cigurrán Ci) intwvé per re[irur- Iu (p. 383.9. 

Votacib uprovuiper 84 vots ~r,Juvol; cup en contra i 9 abstencions (p. 383.51. 

Torn ¿i favor : 1. S,: Gurtin SÚnclrrz (PSUC) (p. 3835). 

Torn a favor : 1. Sr. Cigarran (S) r/l. 38361. 
L’I. St: Coli i Mujb (CiU) ipriiJrvéperafixar Iu posició ddscu Grup (p. 38-76). 
Votacib de I‘esmena núm. 45 aprovado per unanimitat (p, 383h). 
Votació de I’esmena núm. 46 : aprovadu per unanimituf (p.38361. 

Votxii, : npruvarper 8 7  vots a,jbvor; cap en contra i 6 ahstmcions (JL 38,?6). 
7kxt díd Dirlameti 

Article 23 
I3mc~na dei G. p.  Popular (núm. 47, de supressió) 

DiJbutucIa crhcins (esmenu nlim. 9). 
Vot acib 1 wbutjaúa p r  6 iwís abfuvor; 89 en conira i cup ahsttwcii (‘pa 383iíl. 

h p t ) S i C i Q n S  Addicionals Primera i Segona 
Disposiclh Tsansitbria Primera 
Tcxí &i Ililbíctmen 

l)isps¡cití Trmsitiiria Segona 
E s ~ n ~ n a  ikl G. 11. Ptipuinr. (nbtn. 48, de supressió) 

Esinencs d ~ l  I;. Socialistu (niims. 49 i 90, de supressió) 

Votiicib : qirovu&sp[>r 89 vo~~n,JUvw; 6 en rmtm i cop ahstencbió (11, 38361. 

Torn R favor : I. St: Coíornk 0‘) rp. 35381. 

Torn a favor : I. Sr. Cigowiín 
Torn en contra cotjunt : 1. SI: Cdf iMajÓ (CiU) 61. 38381. 
Votacib de I’esmena núm. 48 : r.ehu!jdapcr’ 30 vots a,Javnt; 65 en contra i 2 abstencions (p, 38381. 
Votació de les esmenes n ú m .  49 i 50 : rebutjadt.sper 30 vots ajuvor; 62 PH contra i 4 ahsiencims (D. 3838). 

Votaci6 de l’apartat I : uprovat pw OJ vots fuvor; 4 en contra icap abstencib (pa 3838). 
Votació de I’apartat 2  provatp per 65 vots a,fbvor; 34 en contra i cop abstenciri (y. 3838). 

Disposicib Final Primera 
7 i w  del Dictílmc~n 

ji4ncamcn? amb Iksmcna niirn. S I  (p. 3838). 

Text &i Dictamen 

Votacib : uprcivadu /wt. 94 i ~ s  u, firvor; ~p ert contru i 4 abstmcions fi?. 3838). 
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Disposició Final Segona 
Esmena de/ G. Socialista (núm. 51, de modificació) 

Debatuda abans (esmepla mim. 49). 
Votaci6 ; rdwouda pet4 30 vots a,firvot; 64 en con?ru i 4 absrem?ons hi. 3839). 

Votacib Irl.’,.nvuda pet* 64 vols fuvoi; cap en confra i 35 abstpnciotrs (1). 3839). 
Text del Dictameti 

Exposició de Motius i títols de la Llei 
Tex/ d ~ l  Dictomcn 

Votaei6 : aprovats per 95 vots Q ~ ~ U V O ~ ;  cup en contra i 40 abstencions (p. 3839). 
Explicaei6 de vot : 1. SI: Cusanovns (ER) (p. 3839), 1. SI: Casuls i Parra/ (MI (9, 3839), 1. Si: Cblomé (P) (D. 383rs), /. S,: 
Cigamín (S. (p. 3840), i!. SI: ~”otiihduju (CiU) (p. 3841). 

Elecció d’un representant del Parlament de Cataliinya en el Consell Social de la Universitat Politkcnica de Catalunya (Punt 
segon de I’ordre del dia.) 

Elecció de dos representants del Parlament de Catalunya en el Consell Social de la Universitat Authama de Barcelona (Punt 
tercer de I’ordre del dia.) 

Votwib ; shn degits eE Si: Jonn Bages i Moreno i el Sr. Antoni Péwa i Oiiva, pel. 7.5 vois (p. 3842). 
Elecciódhun membre del Consell Assessor de RTVE a Catalunya (Punt quart de I’ordre del dia,) 

Vot aci 6 : és elegit el Sr. Santiago Ballest& i Clqfent, pet‘ 6 9 vols (,. 3842). 
SP susp2.n /a sessic5 a les dues de/ mixdia i nou minuts i es repreu a Ics cinc de la tarda eri plint. 
Modificació de I’ordre del dia 

Votacib : &s elegit St: Jusep lbhñez i Senserrich, per 78 vots (p. 3842). 

E/ M. f i  Sr. President proposa irna modificacib de l’ordre del diu pd que, fi;r al punt cinquk, la qual 4s acwptadu p ~ r  awntimeni (II. 
38#31. 

Proposició no de Llei de Solidaritat amb Tots els Pobles Iberoamericans sotmesos a R&ims Dictatorials (Punt sis8 de I’ordre 
.del dia.) 

Presentació : i. Sr, PuoIiFokru (I!) (p. 3843). 
Esmena del G. Socidista (núm. 1, de modificació) 

Torn a favor : i. SE: Casures (S) (pn 3844). 
Esmenes del G. p, del PSUC (nhms. 1 de supressib, 2, de modificació, i 3, de supressió i d’addicib) 

Torn a favor : 1. Sr. Vives (PSUC) (p. 384.5). 
Posició dels grups no esmenants : I. St: Torres (ER) (p. 3847) i 1. SK Camps i Vallejo (CiU) (p. 3848). 
Pusici6 del Grup presentant : I. Sr. Puja1 i Folct.ir (P) (p. 3848). 
Votació del text de la Proposicib (amb part de les esmenes incorporades) : aprovada per unanimitat (p. 3849). 

Presentació : 1. Sr. Lucchetti (PSUC) (o. 3849) i 1. Sc Casartovas (ER) (p. 3849). 
Posició dels grups 1. SL Casanows (ER) (p. 3849), 1. Si: Clotus (S) (jl. 38491, 1. SI: GarriAro (MI fi). 38SO), I. Sr. Aymerich 
(CiU) (p, 38.50) ii, Sr. PujuIi FuIeru (P) (p. 3851). 
Votacib : apruvada per unanimitat (pa 3851). 

Proposta de Constitucih d’una Comissió per al Seguiment dels Jacs Olirnpics del 1992 (Punt sete de I’ardre del dia.) 

Elecció d’un membre del Consell d’Administsaci6 de la Corporació Catalana de Radio i Televisib (Punt cinquk de I’ordre del 
dia.) 

Interpel*lacib al Consell Executiu sabre la política industrial de &dits i avals a les empreses privades (Punt vuit& de I’ordre 
del dia.) 

Votació : és elegit ei S,: Arrigas p r  I04 vots (p. 385 I l .  

Formuiacib : 1. SI: Riera 6) (p. 3#.52$. 
Resposta : H. Sr. ConscEler d’lndústria i Energiu (p. 3853). 
Rkplica : I. Sr. R i m  íS) (p. 3854). 
Con trareplica : H. Sr. Coplseller d ’Indústria i Energia (p. 3854). 

L’I. St: Vice-presidmt Primer propom la posposició del pra t  onze de Ibrdre del dia, la qual és ncwptada per assmtirncnt. Alhora, 
iurnhk nnu~lcia /a sol.licilud de posposici6 dels pupl fs doi& !re!& i caiorze dc. l ‘ordre del dia (u. 38551. 
Torn a favor de Pa sol*licitud ; 1. SE Subiríi (CiU) (o. 3855). 
Torn en contra : H. SK Armef (S. (p. 3856). 
Votacib : aprovada per 61 vots ajauor, 32 en contra i 9 abstencions (p. 385 7). 

Formulació : I. SI: Riera (SI (p. 3857). 
Resposta H. SL Conselkr d’lndhtria i Energia (p, 3858). 
RbpEica : 1. Sr. Riera (S) (p. 3860). 
Contrarkplica : H. Sr, Conseller d’lndustria i Energjo (o. 3861). 

Modificació de I’ordre del dia 

Tnterpeklacib al Consell Executiu sobre la mineria a la carnarca del Bergueda (Punt novk de I’ordre del dia.) 
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InEerpeklaciÓ al Consell Executiu sobre I’actuació de la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnolbgica 
(Punt dese de l’ordre del dia.) 

Formulació : 1. SK Cadevall (S) @. 3862). 
Resposta : H. SK Conseller de Governaciu 6. 3864). 
Replica : i. SK Cadevull í..) (D, 3865). 
Contrareplica : H. Sr. Conseller de Governació (D. 3866). 

Preguntes (Punt quinzk de I’ordre del dia.) 
Pregun fa al ConseJI Executiu sobre el subministrament elecfric u les comarques gironines 

Forrnutacib : I. Sra. Nerus (CiU) (p. 3866). 
Resposta : H. SK Conseller d’iníihiriu i Energia (p. 386 7). 
Repregunta : J.Sra. Nercas (CiU) (D. 3868). 
Segona resposta H. SK Conseller d’IndÚstria i Energia b. 38681. 

LQ sessi5 s’aixeca a d& quarts de nou dei vespre i onze minuts. 

SESSId PLENARIA Niim. 67 

La sessió s’obre a un quart d’onze dei matí i tres minuts, Presideix 
i% SI: Vice-president Primer, acompanyat de I %  Sr. Vice-President 
S~gun, &Es 1. Srs. Secretaris Primer ¡Segon, de la I. Sra, Secreturia 
Tercera i I% Sr. Secretari Quart. La Mesa és assistida per ¡‘Oficial 
Majur i ei Iiptrat Sr. Pau, 

Al banc del Govern seuen eIs H. Srs. Consellers de Guvernacib, 
dEnsenyament, de Cultura, de Sanitat i Seguretat Social, dxgri- 
cultura, Ramaderia i Pesca, de Treball, i de ComerC, Consum i 
Turisme. 

Ordre del dia 

Debut i votacih del Dicfamen de la Comissió d’IndÚsiria, EH- 
í’rgia, Cnmprc. i Turisme sobre el Prqjecte de Llei d’Equipaments 
Commials i de 1e.s esmenes i vots particulars reservats per a defen- 
sar en el Ple. 
2. Kkccib d Zm representant del Parlament de Catalunya en el 

CnplscliSnciaJ dc. Iu Univwsitat Politecnica de Caralunytr. 
3, Elecciti de dos representants del Parlament de Catalunya en 

el cunsellsocia/ úe /u Uniuersiiat Autbnoma de &wce/onu. 
4. Elecciri dhn miJmbre d ~ l  Conseli Assessor de RTVE a 

ca ta lunyu. 
5. Elecciri dXln membre d ~ l  Consdl dHdministracili de la Cu- 

rporuciu Cutulana de Radio i Teievisiu. 
6. D&ui E votaciri dcl la Proposicib no cic. Llei de Soiidaritut 

amb [ois els Pobles Ibemumeriram Sotmesos a Rkgitns 
Dicta tnria is. 

h*opostu d~ ConstitHciCi dhna Cornissib pet. crl Seguiment 
dds JOLX Ulimpics d ~ l  I 9 92. 

intqpcl*Iucici al Consell fiecutii I sobre la politica industrial 
de crkdits i a va Is a les cmpmes privades. 

inrcrpl.laLii, nl Consell Execwrhr sobw la mineria a Jo ro- 
tnarru d d  Bwgwdb. 

lnt~rpduciu u1 Consí4 Executiu sobre 1 ‘actuacib n’e Ea Co- 
rnissib Interdcpmtarncnto/ de R m w a  i Innovacib Tecnolbgicu. 

Intcrpel-Iació al Consell Executiu sobre la cremi6 d ;Ocupi- 
cih per a fasqim de conservaci6 de la naturrr. 

Intqdlmitj  al Consell Executiu sobw Jhplicmi6 de tes re- 
rotrronucimw de Unfbrme dr la Sindicaiuru de Comptes sobrtr el 
Compte Gmwal de la Gcwraiitat corresponen! al I 984. 

13. Jriterpdiacili al Consell Executiu sobre la política d kn- 
úeutammf amb el nou sistema de, fjnanCament autunomic. 

14. InifspdiuciCi al ConscSI Fxeecritirr sobre fa millorw dels ac- 
cessos vilrris bbsics u1 Pirineu. 

IS .  Pi Ygl I lli es. 

1. 

7. 

8. 

9. 

10. 

I 1. 

12. 

EI Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Cornenqa la sessió. 
D’acord amb I’arlicle 128.4 del Reglament, ha estat repartida 

la llista ordenada de preguntes per contestar oralment en 
aquest Ple, i ,  per tant, prego els il-lustres diputats que dispen- 
sin a aquesta Presidkncia de la lectura detallada d’aquesta. 

Projecte de Llei d’Equipaments Comercials 

EI primer punt de l’ordre del dia ks : debat i votacib del Dic- 
larnen de la Comissió d’hdhstria, Energia, Comerq i Turisme 
sobre el Projecte de Llei d’Equipaments Comercials. La Co- 
missi6 d’hdústria, Energia, Comes$ i Turisme ha acabat els 
seus treballs i ha emes dictamen. Aquesta Presidencia invita 
un membre del Consell Executiu, si ho desitja, a presentar el 
Projecte legislatiu I Tk la paraula I’Honorable Conseller de 
Cornerq, Turisme i Energia (remor de veus), perdó, Indktria.. . 
(remor de veus i rialles), perdó : Corner$, Consum i Turisme. 
Tk la paraula. 

El Sr. CONSELLER DE COMERG, CONSUM I TURISME 
(Joaquim Molins) : Molt Honorable senyor President, 
i lhstres senyores i senyors diputats, em complau prendre la 
paraula per tal de presentar aquest Projecte de Llei d’Equipa- 
menis Comercials, que té en aquest Parlament una llarga histo- 
ria, perque, tal com les senyores i els senyors diputats saben, 
no es aquest el primer projecte presentat. Al llarg dei procés de 
discussib d’aquest es varen produir legislacions per part de 1’Es- 
tat que ens van fer pensar, conjuntament amb el munt d’esme- 
nes presentades al primer dels projectes, que podia esser bo per 
agilitar el procés de discussió d’aquestes, renovar el text, i es, 
per tant, aquest segon text -aprovat en el Consell Executiu 
aquest darrer estiu passat- el que ara entra a discussió d’aquest 
Ple, després d’haver seguit, com és lbgic, tot el procés de dis- 
cussió a nivell de ponkncia i cornissib. Aquest Projecte de Llei 
respon al propbsit de cercar un equilibri entre la preservació de 
la llibertat d’empresa, consagrada per la Constitució, i la neces- 
sitat d’ordenar el corner$, entre la llibertat i el seu ordenament, 
perquk la llibertat pugui ser, justament, exercida amb eficicia. 

No és una llei proteccionista, perquB es t i  clar que si ho fos 
cauria en la inconstitucionalitat; ni tampoc una llei intervenci- 
onista, com tai vegada la qualificaren els qui, de fet, el que 
voldrien és que no existís cap llei de corner$, per allb que la 
miilor llei de comerc és aquella que no s’arribara a promulgar 
mai, S’ha de reconkixer que és comprensible I’exigencia d’una 
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llei proteccionista, per part dels petits comerciants, que se 
senten insegurs o amenacats per una competkncia organitzada, 
que compta amb suficients recursos humans, tkcnics i 
fi nancers. 

La nostra distribució -lla distribucio en el nostre país- no 
va passar per I’evolució que es va registrar, en canvi, en el 
corner$ d’altres paisos d’aquesta Europa comunithria, de la 
qual ara ja formem part. No ho va fer abans de la crisi del 73, 
quan I’expansió economica hauria reduit al mínim el cost 
social de les reformes, malgrat --i aixb no és menys cert - que 
ei nostre aparell distributiu, en el seu conjunt, ha complert 
amb la seva funció; ha estat c a p q  de respondre a les necessitats 
de la producció i a les possibilitats de la demanda, i ha servit al 
desenvolupament del corrent consumistn. 

No ho va fer, per& adoptant noves tecnologies, sotmetent- 
se a un procés de concentració i modernitzaci6, sinó mitjanqant 
la proliferació de punts de venda de petites empreses minifun- 
distes d’escassa capacitat associativa, fins al punt que el sector 
en conjunt MQ solament no ha produi’t atur fins ara, sinó que, al 
contrari, ha anat convertint en nous petits empresaris aturats 
procedents de la indústria. 

Heus aquj perqui5 la competkncia, que hauria d’aportar I’e- 
nergia indispensable perquk el comerq pogués funcionar, 
adhuc com a motor de progrés, 6s temuda avui, fins al punt 
d’esperar una llei que freni o obstaculitzi el seu funcionament. 
Aixb explica -encara que certament no justifica- que no 
s’hagi promulgat per ai conjunt de 1’Estat espanyol la tan cecla- 
macla llei general del corner$ interior. Perque és incomode pes 
al governant sentir-se sotmes a la doble pressib dels que suposa 
que volen, de fet, una llei proteccionista i, d’altra banda, dels 
qui malden perquk no legisli en absolut en matkria de corner$, 
i encara mks incbmode resulta disposar-se a legislar quan la 
més forta pressió actua justament en sentit contrari. EI cas és 
que, malgrat els anys transcorreguts i les repetides promeses, 
la llei resta, sembla, definitivament aparcada. 

Si pot resultar comprensible no és, pero, menys injustifica- 
ble, car no és cert que I’exigkncia de la llei respongui només i 
priorjthriament a unes necessitats de proteccionisme, En tot 
cas, el s u p ~ ~ i t  proteccionisme no 6s més que I’expressió de 
l’angoixa, de i’angoixosa necessitat que experimenten els que 
voldrien trobar una sortida per a la Seva situació, els qui han ar- 
ribat a I’edat de jubilar-se i no saben com fer-ho, o els qui 
saben que els tocara tancar l’establiment. No es, doncs, un pro- 
blema comercial, sinó també, i fonamentalment, un problema 
social, ai qual caldrh cercar una solució social, i no necesshria- 
ment el tractament proteccionista, que seria, en tot cas, inope- 
rant per inconstitucional. 

La llei general del comerq interior continua essent fonamen- 
talment necessaria per dues raons : en primer lloc, en relaci6 
amb totes íes comunitats autbnomes que, en no tenir capacitat 
legislativa, depenen de l’ordenament que estableixi I’Estat 
central, i ,  segona -i aquest 6s el nostre cas-, perque ens cal 
que es legisli per qui en té les cornpetkncies en matkria de defi- 
nició de les funcions comercials -ei terna del dret 
mercantil-, que es legisli sobre preus, sobre els actes de co- 
mpetencia deslleial, sobre la protecció contra aquests i sobre 
qüestions que, essent de la nostra competkncia, ens convé, no 
obstant, comptar amb dret supletori, amb un ordenament 
comh per a totes les comunitats autbnomes. Que tracti, per ex- 

emple, sobre les vendes a distincia, sobrc Ics ofertes de premis 
i regals, sobre les mathies, en fi, en relació amb les quals no 
ens convé legislar per no interferir en normes nostres, exclusi- 
ves, ei que s’anomena <<la lliure circulació dc productes i ser- 
veisn. 

És evident que 6s incomode, en les circumsthcies prcsents, 
legislar sobre comerq interior, pero no 6s pas la comoditat el 
que ha de preocupar el legislador quan entcn que es millor una 
llei possible que una llei perfecta perb inoperant, i ,  cn tot cas, 
és millor que cap llei, quan el repte del futur  exigeix del gover- 
nant la servitud de sentir-sc incbmode Ecgislant sobre ordena- 
ció del comerq. 

Aquesta Llei d’Equipaments Comercials és una llei amb m- 
tecedents a nivell europeu, ja antics : des de la llei belga de 
I’any 37, que prohibia, de formi1 absoluta, la implanlaciÓ de 
grans magatzems, fins a la mateixa llei belga, avui en vigor, de 
I’any 75, fins a la llei Royer, francesa de l’any 73, Europa ha ¡e- 
gislat sobre aquest terna; Europa s’ha preocupat, en definitiva, 
del creixement ordenat i del desenvolupament ordenat del 
sector del comeq. 

Reiteradament es deixi sentir, a tots els ambits, la necessitat 
d’una disposició reguladora dels equipaments comercials, com 
a base on recolzar la imprescindible reforma de les estructures 
del sector. Una disposició d’aquesta naturalesa no te prece- 
dents en l~ordenament juridic del país i ,  per tant, ve a constituir 
a Catalunya una norma reguladora fx plQVQde I’ordenacib espai- 
al del corner$, considerada de forma integral. 

bbviament hi ha una relació, al seu torn, entre I’ordenament 
del comerq, escorn& al seu dia, per la Llei 1/83, del 18 de 
febrer, de Regulació Administrativa de Determinades Estruc- 
tures Comercials i Vendes Especials, i el present Projecte de 
Llei d’Equipaments Comercials, donat que ambdbs textos 
tenen un aspecte en comú : la defensa d’interessos generals 
des de I’bptica de la satisfacció de les necessitats dels consumi- 
dors en les millors condicions possibles. EI corner$ i el ciutada 
formen part d’una mateixa realitat social i ,  per tant, no han 
d’entrar en conflicte especialment en relació arn b I’ordena- 
ment espaial dcl corner$, on els seus interessos es reveien de 
manera més concurrent. 

El Projecte de Llei té corn a objecte establir les directrius per 
adequar els equipaments comercials de Catalunya a les necessi- 
tats de consum i de compra dels consumidors i usuaris. Aixo 
significa una ordenació espaial del cornerc que no afecta, de 
cap manera en el seu tractament, la llibertat d’ernpresa, sinó 
que contribueix que la llibertat d’empresa sigui possible en el 
marc de I’economia de mercat, complint el mandat constitucio- 
nal que dimana dei mateix article 38, i que exigeix als poders 
phblics que garanteixin i protegeixin E’exercici i la defensa de la 
productivitat, d’acosd amb les exigkncies de I’economia gene- 
ral i ,  si s’escau, de la p lan i f i cd . ,  La planificació així concebu- 
da cobra tot ei seu valor com a instrument al servei d’intesessos 
socials, que s6n la base i el pressupbsit del model econbmic 
constitucional. 

No sols no existeix contradiccib entre la llibertat d’empresa i 
la planiticació, sinó que la mateixa llibertat d’empresa ha d’ks- 
ser defensada, en aquest cas, mitjanpnt la planificació urbanis- 
t i a ,  per inserir en la realitat social I’ordenació espaial dels 
equipaments comercials aptes per cobrir les necessitats de la 
funci6 de la distribucib, la raó de ser de fa qual, al seu torn, @s 
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la satisfacció de les rnateixcs necessitats del consumidor. 
El Projecte de Llei que avui es presenta davant aquest Ple de- 

fineix el que considera com a equipament comercial, i intro- 
dueix una innovació, així mateix, quant a la participacib dels 
sectors directament interessats en l’objecte del Projecte, a 
través de Ics quatre comissions territorials d’equipaments CQ- 

mercials, concebudes per tal que els ajuntaments, els sectors 
economics implicats i els consumidors, juntament amb els re- 
presentants de I’Administració catalana, emetin el seu informe 
en relació amb les reserves de sol per a equipaments públics i 
grans centres comercials, aixi com per a la reserva de sol per a 
usos comercials en els sectors a desenvolupar mitjanqant plans 
parcials, que faran possible deixar sentir la veu d’interessos 
plurals degudament coordinats. 

Tampoc hi ha enfrontament entre la competkncia que 
aquesta Llei reconeix als ajuntaments i la subordinació del seu 
exercici a la demanda de l’informe preceptiu a les comissions 
territorials d’cquipaments comercials contemplades en aquest 
Prqjecte de Llci; informe que únicament seri vinculant, en el 
cas de ser negatiu, quan es tracti d’establiments que, per la 
seva naturalesa, tinguin un ambit d’incidkncia supramunicipal 
. A aquests efectes, és important fer pales que els ajuntaments 
tcnen I’oportunitat de participar deeisivamcnt amb els seus cri- 
teris en l’informe, rnitjanqant la formulació del programa d’ori- 
entació per a I’equipamenl comercial propi, amb la qual cosa, 
en certa rncsura, aquesta facultat de les comissions es recondu- 
rda, com un un acte reglat que ha de tenir la seva motivació, 
entre altrcs consideracions objectives recollides cn I’article del 
projecte, en I’expressat programa fet pel propi municipf . 

Diré, finalment, quc no es pot considerar l’urbanisme CQ- 
mercial de manera separada de I’urbanisme, en el marc del 
qual ha d’atenir-se a la satisfaccib de necessitats coldectives, 
cntrc les quals hi ha la previsió dels equipaments comercials i ,  
en conseqiiencia, els programes d’aqucsts serveis han de 
considerar-se inserits en una politica integral d’atcnció a les ne- 
cessitats de les poblacions. 

La reestructuracib del sector necessita localitzacions idbnies 
capaces de respondre a les seves necessitats d’ubicrició i d’ac- 
ccssibilitat, mitjantpnt infrastructura vihria, o de tenir en 
cornptc altres consideracions tals com la dimensib adequada 
dels establiments, noves tkcniques de venda, de conservació 
dels productes, etcetera. 

No és ficil preveure lqccvolucii, del desenvolupament de I’ac- 
iivitat comercial, i ,  per tant, de les necessitats espacials que 
genera, perque estan en funció d’una multiplicitat de variables, 
perb el Projecte t racva, almenys, d’aconseguir un equilibri 
precis entre els diversos intcressos que estan en joc en tot pro- 
grama dkaquestes característiques. D’aqui que el Projecte tracti 
de programes d’orientaci6, i no de plans, atesa la necessitat 
que I’instsument per a la política municipal d’equipaments co- 
mercials sigui agil i constantment adaptable a les exigencies 
d’una socictut de serveis a la qual es tendeix. 

La distribució contribueix eficaqrnent al desenvolupament 
de la vida urbana, donada Ia seva funci6 social de relació i ani- 
mació. D’aqui ei valor que ofereix I’activitat comerchl en el si 
d’un urbmisme integrador, davant el qual ha de plantejar les 
seves necessitats i ,  per fer-ho, ha de disposar dels mitjans ne- 
cessaris per deixar seniir, juntament amb la dels consumidors, 
la seva propiii veu. 

.. 

Senyores i senyors diputats, aquest -encara- Projecte de 
Llei, que espero que compti amb una votació majoritiria -en 
els seus aspectes fonamentals- de la Cambra, haura de servir 
- i  aquesta és la voluntat del Consell Executiu de la Generali- 
tat en presentar-lo a la seva aprovació- per ordenar el corner$, 
per ajudar aquesta part tan important de la nostra societat, com 
és el m6n del corner$, a desenvolupar-se, a desenvolupar-se 
davant d’un repte fonamental que tenim de cara al 92 amb l’e- 
xistencia del mercat únic europeu, i vol ser tarnbk -i vull 
dir-ho molt explícitament- un instrument d’ajuda i colhbo- 
racib perque les entitats locals, perque els municipis puguin af- 
rontar la seva responsabilitat, que continua essent fonamental 
en aquest aspecte, pel que fa al desenvolupament del món del 
corner€. 

Moltes grhcies, Molt Honorable senyar President; moltes 
gricies, senyores i senyors diputats. 

El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Grhcies, Honorable 
Conseller, No havent estat -almenys aquesla Presidkncia no 
en té coneixement- ningh encarregat de presentar el Dicta- 
men, passem ja al debat del Projecte, amb la primera esmena a 
la totalitat que presenta el Grup Popular. Per defensar-la, te li1 

paraula 1’11-lustre Diputat senyor Víctor Colomé. 
El Sr. COLOMÉ : Moltes gracies, senyor President. Senyo- 

res i senyors diputats, una vegada mks, la temptació constant 
d’intervenir en el sector comercial privat que pateix I’Admi- 
nistraci6, des de fa ja bastant temps, ha triomfat amb aquest 
Projecte de Llei. El nostre Grup ha presentat aquesta esmena a 
la totalitat perque entén que el Projecte de Llei és un  pas 
enrere dintre de Icl normal evolucib que el sector comercial ha 
de mantenir. Tots els proteccionismes que no obliguin a una 
evolució són, a la Ilarga, dolents per al sector que es tracta de 
protegir. El nostre Grup 6s conscient que el sector del comerq 
requereix una orientacib i, si ho volen, una ordenacib que pro- 
tegeixi ia totalitat del sector de les influkncies perjudicials que 
suposen les reestructuracions rApides provocades per l’evolu- 
ei6 de la demanda. Aixo, entenem el nostre Grup que no és re- 
gulable sinó a través de la Llei General d’0rdenaciÓ del 
Comerq, que esperem :tmb ganes que, d’un cop, aprovi el 
Govern de 1’Estat. 

El fet que el Govern central no aprovi aqucsta Llei no és 
motiu pcrqul: nosaltres, al Parlament de Catalunya, aprovem 
una llei mal dita <<d’equipaments comercials>> que, amb I’ex- 
cusa d’aconseguir I’orclenaciÓ espacial del sector, el que acon- 
seguiri realment és posar a les mans de l’Administraci6 de la 
Generalitat el poder d’autoritzar o no, d’una manera totalment 
discrecional, la nova implantació d’jrees de vencia d’una certa 
entititt al territori catali. 

Seenvaeix, doncs, rnitjanqant aquesta Llei, punts que fins 
ara eren d’exclusiva competencia municipal, competencia, al 
mateix temps, condicionada per una normativa tecnica i de se- 
guretat que, en cap cas, podia permetre una actuacih discrecio- 
nal per part de 1’Administració. 

Aquest Projecte de Llei restringeix la liibertat d’empresa 
que reconeix expressament la Constitució Espanyola al seu ar- 
ticle 38. 1 restringeix la llibertat d’empresd, en lloc de protegir- 
la i defensar-la, excusant-se en uns objectius de planificació 
economica que, si bé es recullen corn a esperit inspirador de la 
Llei en I’ExposiciÓ de Motius, no queden després reflectits en 
el seu articulat. 
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L‘economia -i el sector comercial en forma part 
important- ha de ser lliure, I I’intervencionisrne de l’admi- 
nistració ha d’estar limitat a aconseguir que es respectin les 
normes de la lliure competencia. Amb aquest Projecte de Llei 
es pretén ben bé el contrari, s’aconsegueix col.lapsar aquesta 
llibertat dei sector i ,  tot aixo, a més a més, a base de crear més 
burocracia, més comissions : en una paraula, més entrebancs 
administratius. 

Senyores i senyors diputats, personalment crec probable que 
aquesta Llei sigui portada al Tribunal Constitucional. Entenc 
que, si és així, flac favor s’haurii,fet aI sector comercial de Cata- 
lunya; perb tambk he de dir que, en cas que no fos així, encara 
seria pitjor per a aquest sector. Si es vol protegir un sector ha de 
ser amb una normativa clara, concreta, que afecti per igual tot 
el sector i de la qual mai es pugui dir que perjudica una part per 
protegir els altres. En cas que sigui aixi -i creiem que aquest 
Projecte de Llei aixi ho fa-, es crea una situació d’equitibri in- 
estable que, a la llarga, es desniveh. Aquest Projecte de Llei, 
realment motivat, pel que sembla, per la influencia que les 
noves implantacions comercials puguin tenir sobre el comerC 
existent, oblida l’hnica raó moral que es pot allegar a fi d’evitar 
que la influencia d’aquestes noves implantacions sigui perjudi- 
cial. Perquk el que si que hauria de dir la Llei és que es tracta 
d’evitar l’exercici d’un monopoli en una comarca o en una 
ciutat determinada, i si aquest fos l’únic possible motiu, el 
nostre Grup votaria a favor del Projecte de Llei en defensa de 
consurnidors i comerciants; pero no, el Projecte intenta inter- 
venir un sector sense justificar els motius, i un sector lliure des 
de sempre passa a dependre, en grau superlatiu, de 1’Admi- 
nistració, discrecionalment, en mans d’unes comissions que 
no tindran cap text legal a consuE tar a l’hora d’emetre les seves 
decisi ons. 

ks per aquests motius que crec obligat, sabent com sé que la 
majoria de vostks no em dunaran suport, a demanar-los el seu 
vot favorable per a aquesta esmena. 

Mol tes gracies. 
EI Sr. VICE-PRESIDENT PRiMER : Moltes gracies, 

Illustre senyor Diputat, Per n un torn en contra té la paraula la 
Ilhstre Diputada senyora Trini Neras. 

La Sra. NERAS : Senyor President, senyores i senyors dipu- 
tats, després de la presentació del Projecte de Llei pes part de 
1’Honorable Conseller, em sera dificil trobar nous arguments 
que avalin la necessitat d’aquest Projecte de Llei i ,  en conseqü- 
kncia, el nostre rebuig a l’esmena de retorn al Govern presen- 
tada pel Grup Popular. 

En primer lloc, em referiré als títols competencials, que no 
solament recolzen el Projecte de Llei que estem debatent, sinb 
que, segons el: nostre criteri, constitueixen el pressupost de la 
seva propia exigencia social. 

En primer lloc ens trobem amb la competthcia exclusiva de 
comerc interior i defensa dels consumidors i usuaris. Aquesta 
competencia comporta al hora la potestat legislativa, la potestat 
reglamentiria i la funció executiva -inclosa la inspecció. I, en 
aquests termes, I’Estatut estableix també una altra cornpetkn- 
cia d’importancia decisiva ai redactat d’aquest Projecte, la rela- 
tiva a I’ordenació del territori. 

L’exercici d’ambdues competencies es conjuga en ei Projec- 
te de Llei presentat, ja que l’anomenat ((urbanisme comercial 
)) no pot considerar-se una parcel4a autbnoma dins de l’urba- 

nisme en general, donat que és un component més de I’atenciÓ 
a les necessitats socials cotiectives per aconseguir que els pro- 
grames dels serveis que tendeixin a satisfer-les s’elaborin se- 
guint una política integral de necessitats. 

L’esmena a la totalitat que presenta ei Grup Popular acusa el 
Projecte de restringir la llibertat constitucional en lloc de 
protegir-la; TIQ obstant aixb, admet -com molt bé ha dit el 
senyor Diputat- que en 1’ExposiciÓ de Motius es reculli corn 
a esperit informador uns object ¡us de planificació econbmica 
que, segons E’esrnenant no queden reflectits en el text, 

Ei Projecte de Llei té, en efecte, un objectiu clarament ex- 
pressat, no ja en la mateixa Exposició de Motius, sinó en el 
text articulat, des de I’article primer, on es revel4a que l’objec- 
te de la Llei -com s’ha dit a bastament- 6s d’estabiir les di- 
rectrius per adequar I’equipament comercial de les poblacions 
de Catalunya a les necessitats de compra i de consum. A partir 
d’aquest precepte, s’arbitren les mesures conduents a l’esmen- 
tat fi ,  ordenant que el planejament urbanistic tingui en compte 
aquests objectius, per tal que previsions de localitzacid, i condi- 
cions d’ús responguin a les necessitats dels consumidors. 

La llibertat d’empresa’a q u e  ha fet referencia I’esmenant no 
és un dret o un bé il4imitstdament protegible, tal corn fan palks 
les doctrines del Tribunal Constitucional i del Tribunal 
Suprem, en destacar que el principi d’economia de mercat sub- 
ordina la riquesa del pais -en totes les seves rorrnes i sigui 
quina sigui la seva titularitat - a l’interks general, d’acord amb 
l’article 128.1 de la Constitució. 

En definitiva, les mesures d’intervenció que exerceixen les 
administracions públiques sobre la lliure iniciativa privada es 
justifiquen perque la protecció a la llibertat d’ernpresa cal 
compaginar-la amb altres drets, almenys igualment dignes de 
protecció, corn són els propis deis consumidors i usuaris, per la 
qual cosa la Constitució, en el seu article 51, exigeix mesures 
eficaces als poders pfiblics, entre Ics quals hi ha les mesures 
legals relatives a I’ordenació del corner$, de la qual sens dubte 
és part la mateixa ordenació dels equipaments comercials. 

Així, doncs, la moderada intervenció que, si s’escau, pugui 
suposar aquest Projecte de Llei -i que té un carkter implia- 
ment participatiu a traves de les comissions territorials d’e- 
quipaments comercials- és plenament congruent amb el prin- 
cipi de llibertat d’empresa, donat que el marc legal referit con- 
tribueix a dotar-lo de major efectivitat, i en possibilita I’ordenat 
exercici, d’acord amb I’interBs general, al qual constitucional- 
ment esta supeditat. 

Fóra erroni --i a la vegada injust- veure en la Llei d’E- 
quipaments Comercials una mena de sofisticat instrument al 
servei d’hteressos creats i destinat obcecadament a barrar el 
pas. No 6s aquesta, senyor Colom&, ni de bon tros, la filosofia 
que I’inspira. Tamp.oc no és aquest el resultat de l’experikncia 
en altres pakos. Si aixi fos, a Franca, per posar un exemple de 
veinatge, no s’hauria instal-lat cap hipermercat des de I’aplica- 
ci6 de la Llei Royer I’any 73. 

No es tracta, senyor Diputat, per posar un exemple faci1 de 
prohibir el transit pels carrers, sinó, simplement, d’ordenar ei 
transit. No es tracta d’entroni tzar un intervencionisme a 
ultratnca, negatiu i discriminador, sinó d’instituir els criteris ob- 
jectius que evitin actuacions mancades de racionalitat. Es vol, 
en definitiva, regular I’activitat comercial tot acabant amb el 
seu permanent divorci amb l’ordenació urbanística. 
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En conseqiiincia, el nostre Grup entén que estem davant un 
Projecte de Llei desitjat pel sector, necessari per a la defensa 
dels interessos dels consumidors i per a la reforma de les 
estructures comercials. En defi nitiva, estem davant un Projec- 
te de Llei que, una vegada més, fa de Catalunya la capdavante- 
ra en matkria d’ordenació del cornerc. 

Per totes aquestes raons, senyors i senyors diputats, senyor 
President, el nostre Grup votari en contra de l’esmena a la to- 
talitat presentada pel Grup Popular i eis demana tambk el seu 
vot en contra. 

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

EI Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Grhcies, Tlhstre Di- 
putada. Els grups que ho desitgin poden posicionar-se. El Grup 
Mixt? (Pausa.) EI Grup parlamentari d’Esquerra Repu biicana? 
~Putisa.) EI Grup parlamentari del Partit Socialista Unificat de 
Catalunya? h u m . )  El Grup Socialista? En represen tació del 
Grup Socialista, ti! la paraula el Diputat senyor Carlos Cigarrán. 

El Sr. CIGARRAN : Desde el escafío, señor Presidente, si 
me 10 perrniie. No, sirnplemente para decir que nosotros vota- 
remos en contra de la enmienda a la totalfdad, bisicarnente 
porque estamos en desacuerdo con la filosofia que la inspira, 
aunque estemos de acuerdo con algunas de las expresiones que 
el señor Colomé ha clicho. Es cierto que la comisión territorial 
no dispone, en el actual texto, de 10s instrumentos suficientes 
para poder decidir, pero creo que 10 justo será apoyar enmien- 
das que permitan que esa cornisión tenga unm instrumentos 
vilidos sobre 10s que basar su decisibn y no sobre criterios 

Éste es básicamente el motivo por ei que votaremos en 
contra; de todas formas, si uno se basase en 10s discursos dei 
señor Conseller y de la señora Trini Neras, representante del 
Grupo de la rnayoría, aunque no estuviesemds convencidos, 
casi nos han convencido can sus discursos, defendiendo la pla- 
nificación, la defensa del interbs general, la defensa de 10s con- 
sumidores y usuarios, y tal. Lo que ocurre es que, en la reali- 
dad, salvo que se cambie de opinibn en la discusión del actual 
iexto, creernos que esos conceptos se pueden decir en el dis- 
curso, pero que después hay que verlos en la prktica del texto 
si verdaderamente esos son 10s conceptos que se defienden. 

* ambiguos. 

Gracias, señor Presidente. 
EI Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Moltes grhcies, 

Els dipii tats que estiguin a favor d’aquesta esmena a la totali- 

Els diputats que hi estiguin en contra? 
Els diputats que desitgin abstenir-se? 
Aquesta esmena a la totalitat ha estat rebutjada per 9 vots a 

favor, 90 en contra i cap abstenció. 
Tenint en compte que la primera esmena a l’articulat es a 

I’article tercer, si no s’indicn el contrari, aquesta Presidkncia 
sotmetrh a votacib i a la consideració dels senyors diputats eis 
articles primer i segon del text del Dictamen. 

Els diputats que estiguin a favor d’aquests dos articles dei 
text del Dictamen, que es posin drets, si us plau. 

Els diputats que hi estiguin en contra? 
Els diputatsque desitgin abstenir-se? 
Aquests dos articles del text del Dictamen, articles primer i 

segon, han estat aprovats per 89 vots a favor, cap en contra i 5 

111 ust re Diputa t. 

tat, que es posin drets, si us plau. 

abstencions. Passem, ja, a I’esmena segona, corresponent a 
I’article tercer, lletra a), que correspon al Grup Socialista. Per 
defensar-la, tinc el gust de donar la paraula a 1TII.Iustre Diputat 
senyor Carlos Cigarrán. 

El Sr. CIGARRAN : Gracias, señor Presidente. Señoras y 
señores diputados, esta enrnienda número 2 es una enmienda 
que trata de clarificar la redacción del articulo tercero, en el 
sentido de que el articulo tercero habla de que para el planeami- 
ento urbanistico han de tenerse en cuenta, para la planificación 
wrbanistica, una serie de criterios, y entre ellos el tema del há- 
bitat y su relación con el << equipamevlf comercial)). Nosotros, en 
reEaci6n con esto, creernos que la redacción adequada seria que 
aparecieran 10s conceptos que dentro del habitat han de tenerse 
en cuenta a 10s efectos de esta ley, a 10s efectos de 10s equipami- 
entos comerciales, que son conceptos como el número de habi- 
tantes de la población, su estructura, 10s hhbitos de compra, y 
también, evidentemente, el {< equipament comercia/>>, pero a la 
hora de la planificaeibn urbanística creo que esos conceptos 
han de tenerse en cuenta y no el hábitat de una forma general, 
cuando hay aspectos de el hábitat que tio tienen necesariamen- 
te que ver con el tema del <( equipament comercjul>>. 

Por eso solicitamos el voto favorable n nuestra enrnienda. 
Gracias, sefior Presidente. 
El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Moltes grkies, 

Ilhstre senyor Diputat. Per a un torn en contra, té Fa paraula la 
llalustre Diputada Trinitat Neras. 

La Sra. NERAS : Senyer President, des de l’escb mateix, si 
m’ho permet, per manifestar la nostra posició quant a aquesta 
e m e n a  presentada pel Grup del PSC, en la qual veritablement 
tant el senyor Cigarran com jo mateixa hem intentat de trobar 
un punt d’acord en la redacció d’aquest article, perb no ens ha 
estat possible fins després dels treballs de ponencia i després 
dels treballs de comissió, atbs que aquesta esmena, corn molt 
bé ha dit el senyor Diputat, és purament una esmena de redac- 
ció i no de cap context polític. 

Nosaltres entenem que el terme H interrelacib >), que es 
pretkn ometre amb l’esmena que proposa el Grup Socialista, 
és imprescindible per a la comprensió de l’article. Es tracta de 
la paraula ajustada pel seu significat, per donar idea de la depen- 
dencia reciproca que hi ha entre I’habitat i E’equipament comer- 
cial, fins al punt que I’hibitat hauria de condicionar I’estructura 
de I’equipament, pero I’equipament, al seu torn, segons les 
seves característiques, esta cridat a contribuir, a millorar les 
condicions del mateix hibitat. 

Per totes aquestes raons, senyor President, nosaltres vota- 
rem en contra de I’esrnena del Grup Socialista. 

Ei Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Moltes gracies, 
Ilhstre senyora Diputada. Passem ja a l’esmena número 3, co- 
rresponent a la lletra b), que presenta el Grup Popular. Per 
defensar-la, té la paraula el Diputat senyor Víctor Colomé. 

EI Sr. COLOMÉ : Gracies, senyor President. Defensarem 
conjuntament, si se’ns permet, les esmenes números 3 , 4 , S ,  i 
7; les quatre sbn de supressió, i pretenen suprimir els apartats 
b) i c) de l’article 3, l’article 4 en la seva totalitat i els articles 5 i 
7 tambk en la seva totalitat. 

Per qui? nosaltres, per qul: ei Grup Popular pretén aquesta 
supressió? Les motivacions generals han estat a bastament ex- 
plicades en defensar la nostra esmena de retorn del Projecte, 
encara que el poc exit que hem tingut amb ella ens fa preveure 



DIARI DE SESSIONS / P-Núm. 84 J 25 febrer 1987 / SESSI6 PLENARIA Núm. 67 3823 

quina sera la fi d’aquestes esmenes que defensarem ara. 
En relació amb la primera de les nostres esmenes, el text 

que pretenem suprimir és el segiient : que la localització dels 
establiments comercials destinats a satisfer les necessitats pri- 
maries dels consumidors, resultat de les condicions d’edifica- 
ció i d’ús regulades pel Pla, ha de respondre a criteris de proxi- 
mitat, accessibilitat i comoditat per facilitar les compres quoti- 
dianes o freqüents. EI nostre Grup entén que ni estan definides 
clarament en aquest Projecte de Llei quines són les necessitats 
primiries dels consumidors, amb la qual cosa introduir-les 
sense definició prkvia en un text legal creiem que és del tot im- 
procedent, i tampoc e n t h  que es pugui obligar algú que vulgui 
posar un negoci, que el posi més o menys proxim, atemptant 
una vegada més contra la llibertat d’empresa, protegida per la 
nostra Constitució. 

Per acabar, hem de dir que aquest criteri de proximitat deu 
anar destinat ai bloc dels seus possibles clients, perb si no es de- 
fineix aquest bloc i es deixa a la voluntarietat del comerciant, 
els criteris per comprovar aquesta proximitat deuen ser també 
del tot aleatoris. 

La lletra c> obliga a seguir uns criteris de concentracib als co- 
merciants que cobreixin necessitats secundhries; el nostre an- 
terior raonament serveix ara tambk. 

I, per acabar, la nostraesmena número 5, que suprimeix Var- 
ticle 4, i la nostra esmena número 7,  que suprimeix els articles 
5 i 6, intenten aconseguir que el text legal que estem debatent, 
no restringeixi la llibertat d’ernpresa protegida per la Constitu- 
cib- ja que entenem que aquests tres articles, en relació amb 
I’article 2 de la Llei 3/84, de Mesures d’AdequaciÓ a I’Ordena- 
menl Urbanistic de Catalunya, la limiten i la coarten forta- 
ment, establint l’obligatorietat d’un informe per part de les co- 
missions territorials d’equipaments comercials a totii tramita- 
ció de planejament general urbanistic que els ajuntaments de 
Catalunya portin a cap. Veiem, doncs, que no sols aquest Pro- 
jecte de L!ei menysprea la lliure empresa, sinó que també re- 
stringeix un cop més competencies plenament municipals. 

Moltes gracies. 
EI Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Moltes grhcies, 

IHustre senyor Diputat, Per a un torn en contra, té la paraula la 
11hstre Diputada senyora Trinitat Neras. 

La Sra. N E U S  : Senyor President, faré també ei torn en 
contra de les esmenes 3,4,5 i 7, del Grup Popular. 

En primer iloc, senyor Colomé, sincerament, no entenem 
per quk en la seva esmena argumenta que els apartuts b) i e) 
d’aquest article restringeixen la llibertat de mercat. Aqui no es 
prohi beix res; solament s’indiquen els requisits que s’hauran 
de tenir en compte a l’hosa de Ter el planejament urbanístic. 

6 s  evident que hi ha unes necessitats primaries i unes neces- 
sitats secundhries, per tant, aquestes necessitats primiries cal 
que responguin a criteris de proximitat, i les secundaries han 
de respondre, entenem nosaltres, a uns criteris de concentració 
per facilitar una oferta més amplia. 

Per tant, entenem que aquestes necessitats -que hi 3611- 
s’han de tenir en compte a l lo ra  de fer el planejament urbanis- 
tic, i per aixb, doncs, s6n a I’article. 

Quant als articles 4,5 i 6 del Projecte de Llei, es preveuen re- 
serves de sol com a garantia per a I’existencia d’equipaments 
comercials un, per una part, es puguin complir les prestacions 
de serveis minims previstes a la Llei , mercats públics o munici- 

pals, i ,  per I’altra, reserves per a l’exercici de l’activitat comer- 
cial que pugui ser de titularitat privada, per bé que ri’interks 
social, amb la qual cosa es contribueix a I’exercici de t’activitat 
comercial en el rkgim de llibertat previst en la Constitució. 

Quant a la potestat administrativa en matisia de llicencies 
d’activitat comercial, continua essent reglada. El que fa el Pro- 
jecte de Llei es introduir tan sols la necessitat d’un informe pre- 
ceptiu que és vinculant solament en part per a determinats 
casos previstos en la Llei, i que, R més, no dóna la possibilitat 
d’una actuacib discrecional, ja que I’informe ha de ser motivat, 
d’acord amb els criteris que es fixen tambk en aquesta Llei. 

Jo diria que i’elaboracib d’aquest informe per part d’un 
organ col-legiat representatiu de tota mena d’interessos relacia- 
nats directament amb determinats projectes d’instal-lacions co- 
mercials, ve a ser una garantia contra la presumpta discreciona- 
litat a qu6 fa referimcia ei Grup Popular. 

Per totes aquestes raons, senyor President, senyores i seny- 
ors diputats, nosaltres votarem en contra de les esmenes 3, 4, 
5 ,  i 7, dei Grup Popular. 

Moltes grAcies, senyor President. 
Ei Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Moltes gracies, 

INustre senyora Diputada. Havent estai defensades les esrne- 
nes corresponents a aquest article, el sotmetem a votació i a la 
consideracib dels senyors diputats. 

Esmena segona, del Grup Socialista. 
Diputats que estiguin a favor d’aquesta esmena, es posin 

Diputats que hi estiguin en contra? 
Diputats que s’abstinguin? 
Aquesta esmena ha estat rebutjada per 23 vots a favor, 57 en 

contra i 9 abstencions. 
Esmena nh mero 3. 
Diputats que hi estiguin a favor, que es posin drets,.. Si no hi 

tenen inconvenient, podríem votar juntes les esmenes tercera 
i quarta. ( P U M S ~  Votem, doncs, les esmcnes 3 i 4, si no hi ha 
inconvenient; per tant, ara si que cornenp la votació de les es- 
menes 3 i 4. 

drets. 

Diputats a favor, que es posin drets. 
Diputats que hi estiguin en contra? 
Diputats que s’absti nguin‘! 
Les esmenes 3 i 4 han estat rebutjades per 7 vots a favor, 80 

Text del Dictamen de I’article tercer. 
Diputats que estiguin a favor-del text ... (L’I. Sp: Cjgarrh 

demana per parlar.) Ei senyor Carlos Cigarrán demana votació 
separada? 

EI Sr. CIGARRAN (de k ~ c h  L?stant) : De la letra a), por 
favor, señior Presidente. 

El Sr, WCE-PRESTDENT PRIMER : De la lletra a); 
perfecte. 

Per tant, votarem en primer ]IOC la lletra a). 
Text del Dictarnen de la lletra a>. 
Diputats que hi estiguin a favor, que es posin drets. 
Diputats que hi estiguin en contra? 
Diputats que s’abstinguin? 
La lletra a) de I’article tercer ha estat aprovada per 61 vots a 

favor, cap en contra i 30 abstencions. 
La resta de I’article, Eletres b) i c). 
Diputats que hi estiguin a favor, es pesin drets, si us plau. 

en contra i 3 abstencions. 
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Diputats que hi estiguin en contra? 
Diputats que s’abstinguin? 
La resta de l’article tercer ha estat aprovat per 84 vots a 

favor, 7 en contra i cap abstenció. 
Passem a l’article quart, a l’esrnena numero 6, del Grup So- 

cialista. Per defensar-la, ti: la paraula i’ll.lustre Diputat senyor 
Carlos Cigarrán. 

EI Sr. CIGARRAN (de ~’escci estunt) : S í ,  señor Presicienl. Se 
trata de una modificacibn del articulo 4, en el sentido de que 
aparezca que para la planificación general han de preverse las 
reservas neecsarias de suelo para 10s sistemas generales del <<e- 
quipament comerciah; punto. Y terminaria, puesto que posteri- 
ormente especifica para unos casos concretos, que es para 10s 
equipamientos comerciales públicos y no para 10s temas 
generales. 

Nosotros crecmos que las reservas de suelo han de tenerse 
en cuenta para todo el H equipament cornerciah. 

Gracia, señor Presidente. 
El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Moltes gracies, 

illustre senyor Diputat. Per a un torn en contra, té la paraula la 
11-lustre Diputada senyora Trinitat Neras. 

La Sra. NERAS : Si, senyor President. Nosaltres entenem 
que I’expressió que es proposa, que proposa el Grup Socialista, 
6s de dificil comprcnsi6 per la seva ambigüitat, mentre que la 
que apareix en el Projecte és prou clara i expressiva de la inten- 
ci6 de propiciar reserves de sbl necessAries per cobrir necessi- 
tats que responen a exigencies de serveis de carhcter social i 
que no exclouen la titularitat privada. 

Per tant, senyor President, nosaltres votarem en contra d’a- 
questa esmena. 

El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Gricies, Ilhstre Di- 
putada. Sotmetem ja I I  la votacib les esmenes cinquena i sisena. 
En primer lloc l’esmena cinquena a I’article quart, del Grup Po- 
pular, defensada anteriorment. 

Diputats que estiguin a favor d’aquesta esmena, que es 
posin drets, si us plau. 

Diputats que hi estiguin en contra? 
Diputats que desitgin abstenir-se? 
Aquesta esmena ha estat rebutjada per 7 vots a favor, 85 en 

Esmena número fi, del Grup Sociatista. 
Diputats que estiguin a favor d’aquesta esmena, es posin 

Diputats que hi estiguin en contra? 
Diputats que s’abstenen? 
Aquesta esmena ha estat rebutjada per 20 vots i1 favor, 57 en 

Text del Dictamen de l’articlc 4. 
Diputats que Ili estiguin a favor, es posin drets, si us plau. 
Diputats que hi estiguin en contra? 
Diputats que desitgin abstenir- se? 
El text del Dictamen de I’article quart ha estat aprovat per 62 

vots a favor, 7 en contra i 20 abstencions. 
Anem ja a sotmetre a votació I’esmena corresponent als arti- 

cles cinque i sis&, defensacla anteriorment pel Grup Popular, i 
posem a votació, per tant, aquesta esmena nGmero 7. 

Diputats que estiguin a favor d’aquesta esmena, es posin 
drets, si us plau. 

Diputats que hi estiguin en contra‘? 

contra i cap abstencib. 

drets, si u3 plau. 

contra i I 2  abstencions. 

Diputats que desitgin abstenir-se? 
Aquesta esmena, corresponent als articles cinque i sise, ha 

Si no hi ha inconvenient, sotmetríem a la consideració dels 

Diputats que estiguin a favor dels articles cinquk i sise, es 

Diputats que hi estiguin en contra:’ 
Diputats que s’abstenen? 
Els articles cinquk i sise del text del Dictarnen han estat apre- 

vats per 82 vots a favor, 7 en contra i cap abstencib. 
Anem ja a l’esmena número 8, corresponent a l’article set&, 

del Grup Socialista. Per defensar-la, té la paraula 1’11-lustre Di- 
putat Carlos Cigarrán. 

El Sr. CIGARRÁN : Señor Presidente, señoras y señores di- 
putados, defenderé conjuntamente la enmienda 8, la 11 y la 
12, las tres que el Grupo Socialista mantiene al articulo 7.  

El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Moltes gracies. 
EI Sr. CJGARRÁN : Eslas enmiendas tratan de concretar 10 

previsto ya en 10s aprobados articulos 3 y articulo 4. En el arti- 
culo 3 y en el articula 4, el Proyecto de Ley prevé 10s aspectos a 
tener en cuenta en el plnplejamenfurbanístico, y el  terna de 10 
que hay que tener en cuenta para la planificación general 
ur  ban is t ica. 

El articulo 7 deja un redactado muy ambiguo, en el sentido 
de que dice que la hdministración actuante y 10s particulares 
podran elaborar planes especiales para la redización de 10s 
equipamientos cornerciales. Nosotros creemos que en este arti- 
culo ha de figurar que 10s ayuntamientos -aparte de este 
redactado- habran de elaborar planes especiales para la orde- 
naciÓn y ejecucih de 10s equipamientos comerciales pbblkos, 
s e g h  prevé el articulo 4 de esta Lcy, porque, si no, con el re- 
daetado del articulo 4, faltaría o dejaria muy ambigua la aplica- 
ción de 10 que el propio articulo 3 y articulo 4 preven, que tam- 
bibn p o d r h  elaborar planes para la ordenacibn de usos 10s pro- 
pios ayuntamientos, y larnbién que las administraciones co- 
mpetentes en la distribución podrin elaborar y presentar a 10s 
ay untamientos 10s dos tipos de planes especiales. 

Creemos que es fundamental que en este tipo de ley, si se 
quiere conseguir lo que el señor Conseller de Comercio, Con- 
sumo y Turismo.. , , que es 1Ógico el lapsus del actual Presidente 
de la Ciimara, de no recordar bien el nombre del Conseller, 
puesto que en temas de consumo, que aparecen aquf, hasta 
ahora ha aparecido poc0 ... Yo creo que si se quieren conseguir 
10s objetivos que tanto el señor Conseller ha anunciada, como 
anuncia la propia Exposicibn de Motivos, no se puede dejar un 
texto legislativo ambiguo, que no deje concretado que es 10 
que tienen que hacer las distintas administraciones para poder 
aplicar este texto y para poder conseguir 10s objetivos que se ha 
planteado el Consell Executiu, según se prevé en la Exposición 
de Motivos. 

Es por el10 que nosotros cceernos que hay que facultar a 10s 
ayuntamfentos para que elaboren estos planes de ordenación 
que se pceven en el articulo 4, y también para que puedan ela- 
borar planes especiales de ordenacibn de usos. 

Es por el10 por io que nosotros solicitamos de las señoras y 
10s señores diputados que den ei a p o y ~  a nuestras enmiendas. 

Gracias, seiior Presidente. 
El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Moltes gricies, 

estat rebutjada per 7 vots a favor, 82 en contra i cap abstencib. 

senyors Diputats els articles cinque i sise. 

posin drets, si us plau. 
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11-lustre senyor Diputat. Per 5t un torn en contra d’aquestes es- 
menes, té la paraula la Iklustre Diputada senyora Trinitat 
Neras. 

La Sra, NERAS : Gckies, senyor President. Faré el torn en 
contra de les esmenes 8 i 12 i ,  després, de l’esmena 11, del 
Grup del PSC. 

Quant a l’esmena número 8, que sembla respectar el primer 
paragraf de i’article 7, en subjectar imperativament eis ajunta- 
ments a l’obligacib de portar a terme l’elaboracib de plans espe- 
sials, esta anul-lant, segons interpretem nosaltres, de fet, les al- 
ternatives legítimes que el Projecte de Llei reconeix a altres 
Administracions o als particulars per elaborar plans especials. 

Si, tal com proposa la seva esmena, els ajuntaments estan 
obligats a elaborar els pians especids d’ordenació per a I’execu- 
ció dels equipaments previstos per i’article 4, no queda possibi- 
litat perquli: els portin a efecte altres, tret que els rnateixosajun- 
taments deixin de complir el mandat legal. En aquest cas, en- 
traria en joc la seva esmena número 12, que preveu, justament, 
la subjecció de I’AdministraciÓ competent a la distribució co- 
mercial, els ajuntaments, que serien els encarregats de tramitar 
els plans especials d’ordenació proposats per aquesta 
Adrninistracib. 

EI nostre Grup, ho repeteixo, entén que qualsevol Admi- 
nistració, o els particulars, han de poder promoure i elaborar 
plans especials, tal corn preveu l’article 7 del Projecte de Llei. 

A la mateixa esmena es tracta de suprimir, també, I’informe 
preceptiu de la comissió territorial d’equipaments comercials 
sobre els plans especials. Aquesta supressió no la podem accep- 
tar, tampoc, perquk la coherkncia amb la Llei exigeix aquesta 
aprovaci 6. 

Quant a l’esmena número 1 1, que fa referencia a I’ordenació 
dels usos comercials, entenem que donaríem als ajuntaments 
una competkncia que no els és reconeguda ni per la mateixa 
Llei de Rkgim Local. M’atreviria a dir que aquesta esmena pro- 
posada atempta contra la llibertat de mercat d’una manera 
oberta i ,  per tant, podria ser inconstitucional. 

Per totes aquestes raons, senyar President, senyores i seny- 
ors diputats, el nostre Grup votar& en contra de les esmenes 
del Grup del PSC. 

El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Gracies, T1.lustrc Di- 
putada. Per defensar I’esmena número 9, del Grup Popular, té 
I n  paraula I’llhstse Diputat senyor Victor Colomé. 

EI Sr. COLOMÉ : Gracies, senyor President, En la nostra 
esmena 9, i dins de la linia de suprimir l’aspecte limitador i ca- 
erci tiu de les comissions territorials d’equipaments comercials 
que la present llei crea, eliminem I’oobligatorietat de I’inforrne, 
de cara a I’aprovacib de plans especials per part dels ajunta- 
ments, i demanem que sigui la Comissió la informada, a efec- 
tes de poder complir la seva labor de coneixement de les neces- 
sitats d’equipaments, de cara a una posterior orientació. 

Creiem que aquesta esmena és un exemple clar de les intro- 
missions i les limitacions de I’autonomia municipal que 
aquesta Llei pretén, en un terreny on els municipis tenen 
clares competencies i que, a mes més, han estat desenvolupant 
correctament. 

Si ens ho permet, senyor President, juntament amb aquesta 
esmena donaríem per defensades la número 19, la nhrnero 23, 
la número 38, la número 39 i la número 47. 

El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Repeteixo : 19, 23, 

38,39 i 47? 
EI Sr. COLOMÉ : Exacte. 
El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Grhcies, senyor 

EI Sr. COLOMÉ ; Gricies, senyor President. 
E3 Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Per B un torn en 

contra, té la paraula la Il4ustre Diputada senyora Trinitat 
Neras. 

La Sra. NERAS : Si, senyor President, des de I’escÓ mateix, 
si m’ho permet. Per fer un torn en contsa de les esmenes 9,19, 
23, 38, 39 i 47, del Grup Popular, que totes van en el mateix 
sentit. 

EI nostre Grup entén que, per a I’claboració dels plans espe- 
cials per a equipaments comercials, no tan sols ha de ser infor- 
mada la comissió territorial d’equipaments comercials, sinó 
que en la tramitacib n’ha de ser preceptiu I’informe. 

Entenem que la creació de la comissió tcrritorial d’equipa- 
ments comercials és un dels temes més importants de la Llei, i 
aquesta Comissió es crea amb uns objectius concrets, contraris 
ben segur als que voldrien que fossin, d’acosd amb les seves es- 
menes, el Grup Popular.*Totes les esmenes del Grup Popular 
van dirigides, corn he dit abuns, a suprimir qualsevol norma re- 
guladora per ordenar l’equipament comercial. Per tant, nos- 
altres, contraris a aquesta línia, votarem en contra de Ics esme- 
nes del Grup Popular. 

Diputat, 

Moltes grkies, senyor President. 
EI Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Moltes gshcies, 

IIh~stre Diputada. L’esmena número 10, que correspon al 
Grup parlamentari del Partit Socialista Unificat, pcr defensar-la 
tk la paraula I’Il~lustre Diputat senyer Cipriano Garcia. 

EI Sr. GARCÍA SANCHEZ : Señoras y seiiores diputados, 
como se decia en el inicio de la presentación del Proyecto de 
Ley, esta Ley que se presenta a debate es el segundo proyecto; 
el PSü había presentado un conjunt0 de enmiendas que, final- 
mente, ban sido consideradas a la hora de presentar esta Última 
Proposición de Ley. Entonces, en función de esto, de nuestras 
enmiendas que hemos presentado a este Proyecto, dos han 
sido aceptadas -en ponencia, claro-, una ha sido transaccio- 
nada, hemos retirado seis, y mantenemos tres para este debate. 

Entonces, en este caso, cuando se trata de una ley para orde- 
nar la libertad y el ordenamiento comercial, nosotros canside- 
ramos que al articulo 7, que es una de las primeras enmienáas 
que tenemos, al final del apartado 2, deberia induirse la enmi- 
enda que, a continuación de equipamiento comercial, dice ; 
c<Y tarnbikn para ordenar la oferta comercial en general n, 
porque consideramos que en cse articulo corresponderia reco- 
ger esa matización que la enmienda nuestra introduce, a fin de 
que quedase contemplado que tambien se trata de ordenar la 
oferta comercial en general. 

Y nada mis; defendida la enmienda, pedimos la votaeión 
favora ble. 

El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Moltes grkcies, 
Mustre senyor Diputat. Per a un torn en contra, té la paraula la 
11-lustre Diputada senyara Trinitat Neras. 

La Sra. NERAS : Si, senyor President. EI nostre Grup ja  ho 
ha dit abans ; entén que per a I’elaboració dels plans especials 
per a equipaments comercials públics i grans centres comercials 
és necessari l’informe preceptiu de la comissió territorial d’c- 
quipaments comercials, pesb en aquest cas sí que no veiem ne- 
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cessari que també ho hagi de ser per ordenar l’oferta comercial 
en general. 

Per tant, el nostre Grup s’oposara a i’esmena presentada pel 
Grup del PSUC. 

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

11.1 us t re senyora Di pu bda. 
Sotmetem ja a votació les esmenes defensades. Per econo- 

mia de temps, aquesta Presidencia suggereix de votar conjun- 
tament les tres esmenes socialistes en primer lloc, és a dir, les 
esmenes nimeros 8, 11 i 12. Si no hi ha inconvenient votari- 
em, per tant, conjuntament, aquestes tres esmenes, les 8, 11 i 
12. 

Diputats que hi estiguin a favor, que es posin drets, si LIS 

plau. 
Diputats que hi estiguin’en contra? 
Diputats que s’abstinguin? 
Aquestes tres esmenes han estat rebutjades per 26 vots a 

Sotmetem a votació l’esmena número 9, del Grup Popular. 
Diputats que  hi estiguin a favor, es posin drets, si us plau. 
Diputats que hi estiguin en contra? 
Diputats que  s’abstinguin? 
Aquesta esmena ha cstat rebutjada pcr 7 vols a favor, 85 en 

Esmena núrncro 7, del Grup parlamentari del Partit Socialis- 

Diputats que hi estiguin a favor, es posin drets, si us plau, 
Diputats que hi estiguin en contra? 
Diputats que desitgin abstenir-se‘! 
Aquesta esmena ha estat rebutjada per 26 vots a favor, 65 en 

Text del Dictamen de l’article 7... 
La Sra. NERAS (do lksc6 astant) : Senyor President, només 

per fer un aclariment. És que, a I’hora de posar a votacib 
aquesta esmena, si no ho he entes malament, vostk ha dit que 
anava a posíír i-l votacih I’csmena nbmero 7 i Bs I’esmena 
número 10. 

El Sr. VICE-PKESIDENT PRIMER : Si, té tota la raó, 
IElustre senyora Diputada, 6s l’esmenil número 10; el que 
passa és que iz continuació he referit que era hsmena  dei Grup 
parlamentari del Partit Socialista Unificat, i creia que havia 
quedat aclnri t. Moltes gracies, il-lustre scnyora Diputada. 

Ara sí que sotmetrem, en tot cas, a votació I’article sete del 
text del Dictamen. 

Diputats que hi estiguin a favor, es posin drets. 
Diputats que hi estiguin en contra? 
Diputats que s’abstinguin? 
El text del Diciailien de l’article sctk ha estat aprovat per 59 

vots ii favor, E 1 en contra i 2 I abstencions. 
B6, ara anem a ¡‘esmena corresponent a l’article vuit&, del 

Grup Socialista. Per defensar-la, te la paraula I’Il.lustre Diputat 
senyor Car1 os Cigarrcin. 

El Sr. CIGARRÁN : Si, señor Presidente. La enmienda al 
articulo 8, la enmlenda 13, si me permitc, desde el mismo 
escaño. 

Se trata de que, aparte de las cuestiones a tener en cuenta, 
previstas en el articulo 8, se añada también el resto de normati- 
va general vigente y 10s respectivos planes de urbanismo gene- 

favor, 59 en contra i 7 abstencions. 

contra i cap abstenció. 

ta Unificat dc Calalunya, 

contra i cap abstenció. 

rales, parciales y especiales, es simplemente una modificación 
como añadido, esto, a 10s requisitos que ya el articulo 8 prevé. 

Gracias, seiior Presidente. 
El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Moltes grhcies, 

senyor Diputat. Per a un torn en contra, té la paraula la 11-lustre 
Diputada senyora Trinitat Neras, 

La Sra. NERAS : Si, senyor President. Yasticle deixa molt 
clar que els ajuntaments, en exercici de les competencies que 
els corresponen en materfa de 1’6s del sol i d’edificació, han 
d’actuar d’acord amb la legislació urbanística i amb la normati- 
va vigent. 

Entenent que en dir ({legislació urbanística i normativa 
vigent >) ja queden inclosos els plans d’urbanisme generals, par- 
cials i qualsevol altra norma urbanística. Per tant, no creiem 
oportú incorporar a aquest article I’esmena proposada pel Grup 
dei PSC. 

Mol tes gricies, senyor President. 
El Sr. VICE-PRESEDENT PRIMER : Moltes gricies, 

11-lustre senyora Diputada. Passem ja a la vcrtacib d’aquesta 
esmena número 1 3. 

Diputats que hi estiguin a favor, es posin drets, si us plau. 
Diputats que hi estiguin en contra? 
Diputats que desitgin abstenir- se ‘? 
Aquesta esmena ha estat rebutjada per 24 vets a favor, 59 cn 

Text del Dictamen de l’article v u i k  
Diputats que hi estiguin a favor, es posin drels. 
Diputats que hi estiguin en contra? 
Diputats que s’abstinguin? 
El text del Dictamen de I’article 8 hu estat aprovat per 66 

vots a favor, 7 en contra i 2 1 abstencions. 
Passem ja a I’article 9. La primera esmeni1 ks I’esmena 14, 

del Grup Socialista. Per defensar-la, té la paraula 1’III.lustre Di- 
pu tat senyor Carlos Cigarrán. 

EI Sr. CIGARRÁN : Sefior Presidente, defenderb conjunta- 
mente la enmienda 14 y la 1 5, las dos del articulo 9. 

Ei Sr. VICE-PRESIDENT PRTMER : Moltes gracies. 
El Sr. C~GARRÁN : De hecho, el articulo que acabamos de 

aprobar, el articulo 8,  era un articulo en el que era obvio 
nuestra enmienda, y estoy de acucrdo con 10 que dice la sefiora 
Neras, pero iambién es obvio el iexio del articulo, es decir, si 
el articulo no figurara en la ley, esth diciendo cosas quc ya 
tienen IOS ayuntamientos que hacerlas por obligación. 

Pero en este articulo 9, en este artículo 9, nosotros, en el 
apartado primer0 hacemus una enrnienda, la enmienda 15, de 
modificación, intentarido modificar las cuestiones a tener en 
cuenta, que son 10s requisitos fijados para determinados lipos 
genkricos de establecimientos comerciales, el <(piamjomenf UI’- 

banistim del municipio y el programa de orientación para el << e- 
quipament comercial>> y documen tos que 10 desarrollen, 
porque el programa de orientación para el equipamiento ca- 
mercial y documentos que lo desarrollan, si en el articulo 7 o 
en el articulo 14, posteriormente, se pseve que puede existir, 
aunque 10 dejcn ustedes en su texto de esa forma, que puede 
existir, no se tiene en cuenta en la redacción del articulo 9. 

Y luego tenemos la enmienda de supresih del hltimo párra- 
fo de este apartado 1. En el Ú l t i m  pirrafo de este apartado 1 
ustedes introducen una frase que dice que, para otorgar la li- 
cencia, la denegación de la otorgación de esta licencia no se 

contra i 10 abstencions. 
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puede supeditar a motivos de mercado. 
Dicen una cosa que parece obvia, pero de hecho estan inten- 

tando introducir en un texto de un Proyecto de Ley de Equipa- 
mientos Comerciales un intento de especificar o desarrollar un 
precepto constitucional de la libertad de empresa desde la 
perspectiva del Grupo de Convergencia, que, además, se hace 
a la hora de poner cautelas a 10s municipios, de poner cautelas 
a 10s ayuntamientos. A la hora de conceder una licencia se le 
dice que por motivos de mercado no se puede denegar; sin em- 
bargo, cuando se tratan 10s temas de cornpetencia de la comisi- 
Ón territorial no se le pone ese tip0 de cautela. iQué he querido 
decir? Que el Grupo de Convergencia est& legislando no para 
la administracibn, no para las instituciones, para que actúen las 
instituciones, sem ayuntamientos O sea la Generalitat de Cata- 
lunya, sino para que actue quien manda en estos momentos en 
10s ayuntamientos, desconfim de q u i h  manda en 10s ayunta- 
mien tos y confian plenamen te en el gobierno de Convergencia 
i Unió, olvidando el principio clemocritico de que hay que 
dejar legislada que es el Gobierno de la Generalitat el que tiene 
que actuar y no ei gobierno de Convergkncia i Unió, que en 
este caso coinciden, peso que puede no coincidir algun dia, y 
que la legislación hay que dejarla para que el dia que no coinci- 
&n también puedan actuar 10s que estén mandando en el Go- 
bierno de la Generalitat. Entonces, si se tiene desconfianza 
. hay que poner las cautelas en 10s clos sitios. 

Pero de todas maneras, nosotros creernos que este concepto 
no es lbgico que aparezca en una ley de equipamientos corner- 
ciales. Es un concepto en que no tlene por quk desconfiarse de 
que las instituciones o ayuntamientos no van a cumplir con la 
Constitución. Al parecer, este tema aqui solamente puede obe- 
decer al objetivo de dar satisfaccibn a deterrninos grupos de 
presión, que no son precisamente 10s pequeños y medianos co- 
merciantes 10s que les interesa que se ponga ese tip0 de cautela, 
que piden en todo caso 10 contrario; que piden en todo caso 10 
contrario, el señor Conseller 10 sabe. 

Por 10 tanto, nosotros creernos que esta frase ..., no discuti- 
mos el contenido de la frase, sino discutimos que en este 
Proyecto de Ley es conveniente que no aparezca este tipo de 
precepto y, por 10 tanto, pedimos la supresión de este Último 
punto y seguido que aparece en el apartado 1 del articulo 9. 

Gracias, señor Presiden te; gracias, sefioras y seííores 
diputados. 

El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Moltes gracies, 
Itiustre senyor Diputat. Per a un torn en contra, té la paraula la 
1I.lustre Diputada senyora Trinitat Neras. 

La Sra. NERAS : Senyor President, el nostre Grup farh un 
torn en contra de l’esmena número 15, del Grup Socialista, i ,  
quant a I’esmena 14, l i  demanaria que un cop votada ens per- 
metés fer l’expiicació de vot. 

L’esmena numero 15 Únicament introdueix corn a novetat 
la referkncia concreta al ((programa d’orientació per a ]’equipa- 
ment comercial i documents que el desenvolupin )), ja que el 
planejament urbanístic del municipi queda inclbs en les 
normes vigents de carBcter urbanístic a qu& fa referkncia I’arti- 
d e  9, amb expressió molt mks adequada, segons la nostra 
opini6, entenent que el planejament urbanistic del municipi 
s’hauria convertit en norma vigent. 

Pel que fa al programa d’orientacl6 per a I’equipament co- 
mercial, queda clar que si analitzem les esmenes presentades 

pel Grup Socialista, aquest voldria convcrtir el que ks un mer 
programa d’orientació, de carhcter orientatiu, en un pla, i 
aquesta no és, realment, la intenció del Projecte de Llei. 

Per tant, senyor President, el nostre Grup votar$ en contra 
de l’esmena número 15, presentada pel Grup Socialista. ,. 

El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : II-lustre senyora Di- 
putada, voldria fer un aclariment. Aquesta PresidBncia entén 
que la Ilhstre Diputada pot demanar una explicació de vot en 
relació amb una esmena C Q ~  aquesta si la 11-lustre Diputada 
fes una defensa d’aquesta esmena i després canviés el sentit 
del vot del seu Grup, pero, en tot cas, pensi que aquesta Dipu- 
tada té ara I’oportunitat d’explicar e! sentit del vot que vostc 
donari a l’esmena a quk s’acaba de referir. És N dir, voste ara 
pot fer una defensa, imaginem, positiva d’aquesta esmena; si 
desprks vostl: o el seu Grup votés contrhriament a aquesta 
esmena, bbviament procediria donar E’explicació de vot 
corresponen t. 

La Sra. NERAS : No, senyor President, jo no sc si no m’he 
explicat prou bé, perb jo el que he fet ara és un torn en contra 
de I’esmena número I5 i he anunciat que hi votarem en contra. 

Quant a I’esmena número 14 no he fet cap torn en  contra i 
demano a la Presidkncia que se’ns deixi fer I’explicació de vot 
una vegada votada aquesta esmena. 

El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : ks que na procedeix, 
reglamenthriament. Vull dir. .. 

La Sra. NERAS : Be, doncs, en tot cas ... 
El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : En tot cas, el que pot 

La Sra. NERAS : Perb és que el nostre Grup.. . 
EI Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Si el que vosth vol es 

que sotmetem a votacib separadament les dues esmenes, no hi 
ha cap inconvenient. 

La Sra. NERAS : Bé, el nostre Grup, doncs, votark favora- 
blemen t l’esmena nhmero 14.. . 

El Sr, VICE-PRESIDENT PRIMER : És evident, és evidcnt 
també, Mustre Diputada, que en I’explicacio de vot al final de 
tota la discussi6 pot voste posicionar-se sobre l’explicacib de 
vot corresponent, explicar en relació amb aquest aspecte pum 
tual el sentit del seu vot, peru enirariem ara en un mecanisme 
no previst reglarnentariament. 

La Sra. NERAS : Jo el que intentava no fer, doncs, era un 
torn en contra d’una esmena que la votarem favorablement, 
perb el que sí que volia aclarir és que realment nosaltres ente- 
nem que no es pet denegar una Ilickncia per simples raons de 
mercat, perqul: aixb, doncs, seria inconstitucional. Perb, no 
obstant aixb, la intenció del precepte era fer-ho constar 
expressament, 

Malgrat tot, i tal corn esta redactat el text del parhgraf, que 
quedem que en la YotaciÓ ho suprimirem, podria interpretar-se 
que no pot ser valorat l’atorgament d’una Ilickncia quan benefi- 
cia el mateix mercat. 

Per tant, per aquestes raons, el nostre Grup, i no per cap 
altra, votarl, doncs, favorablement l’esmena de supressib que 
presenta el Grup Socialista. 

fer vost& és ara defensar l’esrnena 14. 

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

Il4ustre senyora Diputada. 
Passem ja a I’esmena mimero l h ,  del Grup Popular. Per 

defensar-la, té la paraula l’ll-lustre Diputat senyor Victor Tor- 
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res.. . , perdó : Víctor Colomé. (Remor de veus.) 
El Sr. COLOMÉ : Gracies, senyor President, els dos som de 

Lleida, per aixo hi deu haver una mica de motiu en la confusió, 
Si m’ho permet, senyor President, defensaré les nostres es- 

menes 16 i 17. La primera d’aquestes esmenes demana la su- 
pressió de l’apartat segon de l’article 9, i demanem aquesta su- 
pressi6 perqui: l’apartat a que ens referim, a més a més de fixar 
que les caracterlstiques tkcniques dels establiments de vendes 
siguin fixats per I’AdministraciÓ de la Generalitat, amb la qual 
cosa estem totalment d’acord, també introdueix que les condi- 
cions de professionalitat dels responsables dels establiments 
de venda seran reglamentades per I’AdministraciÓ 
autonomica. 

És aquest punt, el que ens preocupa. Per una banda, creiem 
excessiu arribar fins a aquest punt de control personal i de 
nivell professional, per a labors que, sense cap Bnim de desme- 
reixer, no han necessitat mai aquest tipus de control, donat 
que la lliure competencia fa que eis responsables estiguin reci- 
clant constantment les seves condicions professionals, per 
propi interks i per propi benefici; a més a més, els riscos de cara 
a la resta de la socfetat, que són eis que 1’AdrninistraciÓ ha de 
fer desapareixer, no existeixen pel fet que un venedor sigui 
més o menys professional, si es compleix la resta de normativa 
tknica o sanitiria avui per avui existent. I, si a la fi se’ns con- 
vencés de la necessitat del control d’aquest nivell de professio- 
nalitat, entendriem que haurien de ser els mateixos gremis els 
que reglamentessin aquests nivells i portessin a terme el con- 
trol pertinent. 

I, pel que fa a la nostra esmena número 17, el nostre Grup 
entén que establir la relacio de metres quadrats de venda en re- 
lació amb el nombre d’habitants de la població on s’instalh l’e- 
quipament no és correcte, donat que, en tot cas, el que es trac- 
taria d’establir, segons nosaltres, és la relació dels metres 
quadrats de venda en relació amb els fluxos comercials reals 
que convergerien a I’establirnent en güesti6. 

Moltes grhcies, senyor President. 
EI Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Moltes grkies, 

Illustre senyor Diputat. Per a un torn en contra, té la paraula la 
Illustre Diputada senyora Trinitat Neras. 

La Sra. NERAS : Si, senyor President, des de 1’escÓ mateix, 
si m’ho permet, per fer el torn en contra de ies emenes 16 i 
17, del Grup Popular. Aquestes emenes s6n una conseqiikn- 
eia, diria jo, de la línia marcada per aquest Grup, en contra tu- 
talment d’aquest Projecte de Llei. Fer tant, es tracta d’unes es- 
menes que proposen la supressi6 total d h n s  apartats d’aquests 
articles, que proposen unes solucions, diria jo, maximalistes, i 
que IIQ cooperen de cap manera amb el perfeccionament del 
text. 

Per tant, el nostre Grup hi votara en contra. 
Mol tes gricies, senyor President. 
EI Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER Moltes gracies, 

Passem ja a la votació de les esmenes defensades. En primer 

Diputats que estiguin a favor d’aquesta esmena, que es 

Diputats que hi estiguin en contra? 
D i put a t s que s’abs t i ngu i n ? 
Aquesta esmena ha estat aprovada per 82 vots favor, cap 

I )I ust re Diputada. 

lloc, votarem I’esmena número 14, del Grup Socialista. 

posin drets. 

en contra i 5 abstencions. 
Esmena nhmero 15, també del Grup Socialista. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha estat rebutjada per 27 vots a favor, 60 en 

Esmena mimero 16, del Grup Popular. 
Diputats que hi estiguin a favor, que es posin drets, si us 

Diputats que hi estiguin en contra? 
Diputats que s’abstinguin? 
Aquesta esmena ha estat rebujada per 8 vots a favor, 62 en 

Text del Dictamen de I’article nove. 
Vots a favor del text del Dictamen, que es posin drets. 
Vots en contra? 
Abstencions? 
El text del Dictamen de l’article novk ha estat aprovat per 62 

vots a favor, cap en contra i 30 abstencions. 
Passem ja a l’article 10. La primera esmena ja ha estat defen- 

sada, que és la 17, del Grup Popular; per tant, correspon ara de- 
fensar I’esmena número 18, del Grup Socialista. Per fer-ho, té 
la paraula 1’11-lustre Diputat senyor Carlos Cigarrán. 

El Sr. CIGARRAN (de Iksci, estunt) : Señor Presidente, reti- 
ramos esta enmienda. 

El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Retirada. Per tant, 
posarem a consideracib dels senyors diputats la votació de I’es- 
mena número 17, del Grup Popular. 

Diputats que estiguin a favor d’nquesta esmena, que es 
posin drets, si us plau. 

Diputats que hi estiguin en contra? 
Diputats que s’abstenen? 
Aquesta esmena ha estat rebutjada per 5 vots a favor, 82 en 

Text del Dictamen de I’article 10. 
Diputats que estiguin a favor del text del Dictamen de l’arti- 

Diputats que hi estiguin en contra? 
Diputats que s’abstinguin? 
Ei text del Dictarnen de l’article 10 ha estat aprovat per 86 

vots a favor, 5 en contra i cap abstenció, 
Anem ja a I’article 1 I e L’esmena número 19 ha estat defensa- 

da. Passem ja a l’esmena número 20, a la lletra d) de l’article, 
que presenta el Grup Socialista. Per defensar-la, té la paraula 
I’IHustre Diputat senyor Carlos Cigarrhn. 

EI Sr. CIGARRAN : si, seiior President, si me ia permite, 
desde el escaño, defenderé la enmienda 20, la 21 i la 22. 

EI Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Moltes gricies. 
El Sr. CIGARRÁN : La enmienda 20 trata de la supresibn 

de la letra d) del artfculo 11. El articuio 11 es el que especifica 
10s criterios a tener en cuenta por la comisión territorial de 
equipamientos comerciales; especifica algunos criterios con 
10s cuaies estamos de acuerdo, pero deja siempre la posibilidad 
de temas bastante ambiguos a la hora de saber 10 que va a deci- 
dir la comisibn territorial, y este es el caso de la letra d). La 
letra d) dice que se han de tener en cuenta, a la hora de hacer la 
resolucibn motivada. de la comisión territorial, entre otras 
cosas, las << cargas específicas para la colectividad H, determina- 

contra i cap abstenció. 

plau. 

contra i 24 abstencions. 

contra i 4 abstencions. 

d e  10, que es posin drets. 
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das reglamen tariamente. 
Este Diputado ha intentado, en ponencia y en comisión, que 

se nos explicase exactamente de que se trata con (( cargas espe- 
cificas para la colectividad r), porque eso es un término bastante 
ambiguo, que puede permitir que la adrninistración -la que 
sea-, esta cornisibn -mmandada por quien sea- en un mo- 
mento determinado utilice este tipo de concepto para tomar 
una decisión, posiblemente no adecuada, puesto que es un 
tema muy genérico y poc0 especificado. 

Cuando se nos decía, mils o menos, a qué terna se referia, 
nosotros creemos que si hay unos t e m s  concretos deben espe- 
cificarse en puntos concretos, pero dejar un tema ambiguo a la 
hora de decidir si se va a hacer un informe favorable o no a la 
implantacibn de una gran superfjcie, nosotros creernos que es 
muy complicado, muy confuso, el que se deje un término arn- 
biguo que perrnita que no se actÚe con la parcialidad con que la 
administración debe actuar en estos casos. Por 10 tanto, nosot- 
ros creernos que este punto debe suprimirse. 

La enmienda 11 y la 12 son complementarias. En la 1 1, nos- 
otros 10 que hacemos es, de acuerdo con nuestra filosofia de 
10s planes especiales para la ordenach, o 10s planes de orienta- 
ción para el equipamiento comercial, que, cuando éstos exis- 
tan, éstos sean una base fundamental a la hora de tomar decisi- 
ones la comisión territorial; por 10 tanto, si tienen ya un trabajo 
hecho, si ya 10s ha aprobado la propia comisión territorial, 10 
fbgico es que estos planes ya les sirvan de base y miren si se 
ajustan a estos planes o no. 

Y la supresión de la enmienda 12, que es de supresión. ,. 
EI Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Es refereix a l’esmena 

22, 11.lustre senyor Diputat ... Hi ha una petita confusió, 
referint-se a 1’1 1 i la 22 ... 

El Sr. CTGARRÁN :No, es 21 y 22. 
El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Just. 
EI Sr. CIGARRÁN : La enmienda 22, de supresión, es 

porque quedaria corno letra g) la propuesta nuestra de la enmi- 
enda 21. Por 10 tanto, suprimimos la letra g) actual. 

Gracias, sefior President. 
EI Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Moltes grhcies, 

senyor Diputat. Per a un torn en contra, la Ilhstre Diputada 
senyora Trinitat Neras té la paraula. 

La Sra. NERAS (de I’escb estant) : Si, senyor President, 
farem també un torn en contra de les esmenes números 20,21 
i 22, del PSC. 

Quant a l’esmena número 20, nosaltres entenem que no 
s’ha de suprimir ]’apartat d) de I’article 11, perquk subjecta la 
discrecionalitat de l’administració al fet que les carregues espe- 
cífiques socials per a la coklectivitat puguin derivar-se dels pro- 
jectes a que fa referkncia ];’article 10 i, per tant, estiguin concre- 
tament fixats per reglament. 

Quant a les esmenes 21 i 22, s6n coherents en la seva h i a  de 
voler introduir en aquesta Llei I’aprovacib dels pians d’ordena- 
ciÓ per a l’equipament comercial. Ja he explicat abans que E’es- 
perit del Projecte de Llei era d’establir uns programes de caric- 
ter orientatiu i que, d’acord amb aquest criteri, és suficient 
que, a l’hora d’emetre l’informe preceptiu a quk fa referkncia 
l’article 10, la comissió territorial d’equipaments comercials 
tingui en compte els criteris d’aquests programes d’orientaci6 
en els municipis que I’hagin elaborat. 

Per totes aquestes raons, senyor President, votarem en 

contra de les esmenes proposades pel Grup Socialista. 
Moltes grhcies. 
El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Moltes gricies, 

11-lustre senyora Diputada. 
Passem ja a la votació d’aquestes esmenes. Esmena número 

19, del Grup Popular. 
Vots a favor, que es posin drets. 
Vots en contra? 
Abstencions? 
L‘esmena número 19 ha estat rebutjada per 4 vots a favor, 

Esmenes. Conjuntament? Votaríem, per economia de 

Vots a favor d’aquestes tres esmenes, que es posin drets, si 

Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquestes esmenes han estat rebutjades per 25 vots a favor, 

59 en contra i 4 abstencions. 
Text del Dictamen dels articles 11 i, si no hi hagués inconve- 

nient, el 1 2.. . (L% SK Cigmran demana per parlar.) Perdh.. , 
El Sr, CIGARRÁN (de /’esc6 estant) : Señor President, si es 

posible, para el articulo 1 1 ... Se podria votar ei 1 1 y el 12, ex- 
cepto la letra d) y la letra gs del articulo 11. 

El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER ; Qbviament, per con- 
gruencia amb les esmenes.. . 

EI Sr. CIGARRAN : La letra d), una votación; la letra g>, 
otra votación. 

El Sc. VICE-PRESIDENT PRIMER : Per tant, primer 
faríem les segiients votacions : primer votariem la lletra d), so- 
lament, després votaríem ia lletra g) i, finalment, votaríem tot 
el text del Dictamen de l’article 11 i tot el text del Dictamen de 
I’article 12, separats. Per tant, anem per I’article I1 i després 
anirem per l’article 12. 

87 en contra i cap abstenció. 

temps, les esmenes 20,2 1 i 22. 

us plau. 

Lletra d) de f’article 11, del text del Dictamen. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
El text del Dictamen de la lletra d) de I’article I1  ha estat 

Lfetra g) del text del Dictamen, de I’article 11. 
Vots a favor, que es posin drets. 
Vots en contra‘! 
Abstencions? 
El text del Dictarnen en relació amb l’article g), ha estat 

aprovat per 59 vots a favor, 5 en contra i 25 abstencions. 
Ara sí, la resta del text dei Dictamen de l’article I I .  
Vots a favor, que es posin drets. 
Vots en contra? 
Abstencions? 
EI text del Dictamen, llevat de les lletres d) i g> ha estat apro- 

Ara anem a sotmetre a votació i a la consideració dels seny- 

Vots a favor, que es posin drets, si us plau. 
Vots en contra? 
Abstencions? 
EI text dei Dictamen de l’article 12 ha estat aprovat per 89 

aprovat per 59 vots a favor, 30 en contra i cap abstencio. 

vat per 89 vots a favor, 5 en contra i cap abstenció. 

ors diputats el text del Dictamen per a l’article 12. 

vots a favor, cap en contra i 5 abstencions. 
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Passem ara a la votació de I’esmena número 23, defensada, 

Vots a favor d’aquesta esmena, que es posin drets, si us plau. 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena 23 ha estat rebutjada per 5 vots a favor, 84 

Text del Dictamen de I’article 1 3. 
Vots a favor del text del Dictamen? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
EI text del Dictamen de l’article 13 ha estat aprovat per 89 

vots a favor, 5 en contra i cap abstenció. 
A l’article 14 Ia primera esmena presentada és la 24, del 

Grup Socialista. Per defensar-la, tk la paraula l’il-lustre Diputat 
senyor Carlos Cigarriin. 

Ei Sr. CIGARRÁN : Senyor President, defenderé conjunta- 
mente las enmiendas números 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32,33 y 34. 

El Sr. VICE-PRESIDENT PREMEK : Ho repetiré : 25, 26, 
27,28,29,30,31,32,33 i 34. 

EE Sr. CIGARRAN : Efectivamentc. 
Ei Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Moites gricies, 

senyor Diputat. 
EE Sr. CIGARRAN : Las enmiendas presentadas a 10s artí- 

culos 14 y 15. Seiioras y scñores diputados, el articulo 14 del 
texlo del Proyecto de Ley prevé que en el marco de esta Ley co- 
rresponde a 10s ayun tarnientos adaptar progresivamen te 10s 
equ ipamien tos comerciales de liis poblaciones respectivas a las 
necesidades de consumo y compra de 10s consumidores. Este 
primer pirrafo, en sí, prácticamente exige que 10s 
ayuntamientos. .. 

EI Sr. VICE-PRESIDENT PRlMER : Prego silenci a la 
Cambra, per favor. 

El Sr. CIGARRAN 1 Gracias, seiior Presidente. Exige que 
10s ayuntamientos dispongan de unos instrumentos para poder 
adaptar progresivamente 10s equipamientos comerciales de las 
poblaciones reswctivas li las necesidades de consumo y de 
compra de 10s consumidores. Si esto se redacta en ei primer 
pirrafo del articulo 14, es obvio que en el propio texto legislat¡- 
vo ha de decidirse, ha de reflejarse quk tipo de instrumentos 
han de utilirar 10s ayuntamientos para poder cumplir con este 
primer pirrafo, porque si no, ponemos UROS textos que 
pueden quedar muy bien a la horu dei discurso, pero que, a la 
llora de la prhXica, no son cumpiidos por las administraciones 
corrcspondientcs, o son diliciles de cumplir por las administra- 
uiones correspondientes. 

Es evidentc que se prevé que 10s ayuntamientos puedan ela- 
borar estos planes, pero nosoiros creernos que no s6lo es sufici- 
cnte que se ponga que 10s puedan elaborar; nosotros creemos 
que, en esta Ley, que si se quiere conseguir la finalidad que el 
Conseller ha anunciade aquí en su discurso de presentación y 
que Iu propia exposición de motivos prevé, si se quiere conse- 
guir ese objetivo, es necesario comprometer a las administraci- 
ones locales, a !os ayuntarnienlos, bisicarnente a 10s ayuntarni- 
entos, que nosotros introducinios en la enniienda número 27, 
de nÚclem poblacionales superiores a 20.000 habitantes, a 10s 
ayuntamientos de cabeceras de comarca y, en todo caso, a 
aquellos que 1;i propia Conselleria de Comercio, Consumo y 

corresponent a I’article 13, del Grup Popular. 

en contra i 4 abstencions. 

Turismo prevea, dotarlos de que tengan, que la Ley les prevea 
ya que tengan la obligación de elaborar el plan de orientación 
para el equipamiento comercial, porque si no se hace esto, que 
la Ley prevea que 10 pueden hacer, no soluciona nada al comer- 
cio de Cataluña. Podria haber un ayuntamiento o dos que 10 hi- 
cieran, pero después, el resto de 10s ayuntamientos que no 
tengan este plan de orientación ..., que nosotros no propone- 
mos ningÚn tipo de planificacfón deeimos que es un plan de 
orientación, tal com el sefior Conseller y la señora Neras nos 
decian, es un plan de orientación, pero debe de existir un plan 
de orientación en 10s núcleos poblacionales mayores de 20.000 
habitantes y en las cabeceras de comarca, como mínimo, no un 
plan de orientación a capriclio de cada ayuntamiento, sino que 
también nosotros, en nuestra enmienda 29 prevemos que el 
Departarnen t de Comercio y Turismo, via reglamentaria, esta- 
bleceri 10s criterios para elaborar dichos planes. No creernm 
que 10s ayuntamientos hayan de hacerlo cada uno a su capric- 
ho, debe haber unas orientacianes generales, dictada regla- 
mentariamente por la Conselleria de Comercio y Tucismo, y 
luego, 10s ayuntamientos, hay que comprometerlos a que cola- 
boren en la aplicacion de 10s objetivos que esta Ley persigue. 

Si al inicio del articulo 14 les decimos a 10s ayuntamientos 
que han de adaptar su politica al tema que prevé el articulo 14, 
hay que dotarlos de 10s instrumentos que les permitan adaptar 
esta situación, y coordinados, evidentemente, desde la Admi- 
nistsacibn de la Generalidad, dietando reglamentariamente 
unas normas de cÓmo han de elaborarse estos planes, quk dura- 
ción han de tenes estos planes, etcétera. 

Si no hacemos esto, si no hacemos esto, 10 que puede ocurrir 
es que en la mayoria de 10s casos, cuando Ilegue la solicitud de 
informe pseceptivo a la comisibn territorial correspondiente, 
para la solicitud de la gran superficie, la cornisibn territorial, 
que tiene que decidir en el plazo maximo de dos meses, 
porque, si no, funciona el silencio administrativo positivo, tal 
como se prevé en e1 texto de la Ley, tendrri que trabitjar sin una 
base fundamental en que regirse a la hora de tornar una 
decisión. 

si adernás afiadimos que en el a r thdo  11 dejamos unos crite- 
rios, que son 10s que ha de tener en cuenta la comisibn a la 
hora de decidir, unos criterios ambiguos, cabe suponer que de- 
jamos abierta en esta Ley -no digo que vaya a ocurrir- la po- 
si bilidad de que, a la hora de decidir, no se decida de la manera 
mis  adecuada desde la comisión territorial, porque faltan in- 
strumentos, porque faltm trabajos hechos previamente. 

Estos planes se han de hacer con anterioridad, han de hacer- 
se y presentarse a la propia comisión territorial para que 10s 
apruebe. IQué q u i m  el10 decir? Quiere decir que la comisibn 
territorial habr6 estudiado previamente 10s planes de orientaci- 
bn comercial, y que cuando le venga una solicitud ya tendrá in- 
strumentos sobre 10s que basar su decisión. Si no 10 hace asi, la 
hora de la decisión en esos dos meses va a ser precedida por 
una serie de presiones, presiones por parte de 10s interesados 
en la implantación de grandes superficies, presiones por parte 
de 10s cornercim existentes en la zona, y les van a faltar jnstru- 
mentos a la hora de decidir el informe favorable o no, y en 
muchos casos va a funcionar, y esperemos que no sea así, pero 
este Diputado cree que va a funcionar el silencio administrati- 
vo POSitiVQ por falta de criterios en la propia cornisiÓn a la hora 
de emitir un informe, con 10 cual se estli perjudicando necesari- 
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amente la solucion que la propia Ley prevé, Si la Ley prevé que 
han de adaptarse a las necesidades del consumidor las estructu- 
ras comerciales, va a ser muy dificil que la comlsibn en el plazo 
de dos mesos, sin 10s instrumentas necesarios a la hora de deci- 
dir y bajo la presión por una parte de 10s grupos econhicos 
que quieran implantar las grandes superficies y la presión de 
10s comerciantes establecidas en la zona, pueda decidir de una 
manera equivocada. 

Por 10 tanto, nosotros creemos que es una ocasión bisica y 
fundarnen tal para covprometer a las administraciones locales, 
para comprometer a 10s ayuntamientos y núcleos poblacionales 
de mis de 20.000 habitantes y a 10s municipios cabeceras de co- 
marca en un tema fundamental para ordenar el comercio en 
Cataluña. Creemos que este es un tema, el tema básico y fun- 
damental de la Ley, sin el cual dificilrnente esta Ley va a poder 
cumplir CQII el objetivo previsto en su exposición de motivos. 

Uno de 10s motivos por 10s que el señor Colom6 defendía su 
enmienda a la totalidad es la posibilidad de la arbitrariedad en 
la comisi6n territorial por falta de textos legales y de instru- 
menios que le permitan decidir a la comisión territorial a la 
hora de pronunciarse en la irnplaniacih de una gran superficie. 
Nosotros ofrecemos aquí una solucibn para que esto mejore la 
situación, para comprometer a todas las administraciones ph- 
blicas catalanas, bhsicamente aquellas que tienen capacidad 
pam poder elaborar planes y que también tiencn, esthn rigiendo 
a núclcos poblacionales que tienen una capacidad de C O ~ S U M O  

importante, que es .donde verdaderarnente pueden implantarse 
grandes superficies o donde pretenderhn, por 10 menos para 
abastecer a poblaciones importantes es para donde se pretende 
implantar grandes superfkies, que se doten de 10s instrumen- 
tos necesarios, de 10s intrumen tos orientativos, evidentemen- 
te, pero que han de servir de base a la comisión territorial a la 
hora de decidir el informe, favorable o no, de la posibilidad de 
la implantacibn de las grandes superficies. 

Y, evidentemente, las enmiendas al articulo 15 van en la 
misma dirección : han de tenerse en cuenta, evidentemente, 
las disfunciones existentes y la previsible evolución de la 
oferta y la demanda a la hora de elaborar 10s planes, sola- 
mente el anhlisis de la sftuacibn actual, sino tarnbién laposibili- 
dad de una previsible evolución de fa demanda en las zonas 
donde se vaya a elaborar ei pian, en 10s nkleos poblacionafes 
donde se vaya a elaborar el plan. 

Nosotros creemos que esta serie de enmiendas que nosotros 
hacemos al apartado 14 y 15 son bhsicas para que esta ley sea 
una Eey que cumpia con 10s objetivos que el propio Consell 
Executiu ha marcado en su exposición de motivos, que el Con- 
seller señor Molins nos explicaba aquí al inicio de esta sesión, y 
que si estas enmiendas no son aceptadas, si el espiritu de estas 
enmiendas no es aceptado, nosotros creernos que la Ley queda 
coja y que va a permitir, con la desconfianza hacia las admi- 
nistraciones locales de la posibilidad de que puedan colaborar 
con la Administración de la Generalidad en Ia aplicación de 
una ley que es básica para la estructuracibn de tos equipamien- 
tos comerciales en todo Cataluña, va a permitir la posibilidad 
de que esta Ley sea una ley que no tenga una aplicación práctica 
adecuada, que no cunapla con esos objetivos por intentar evitar 
que 10s ayuntamientos trabajen y colaboren tambibn; que nos- 
otros no estamos pidiendo que 10s ayuntamientos colaboren o 
trabajen individualmente cada uno por su cuenta, sino que tra- 

bajen por su cuenta con unas directrices dictadas desde la Con- 
selleria de Comercio y Consumo reglamentariarnen te para es- 
pecificar cómo han de ser 10s planes y, también, evidentemen- 
te, una enmienda que nosotros hacemos con la posibilidad de 
estudiar las vias de financiación y ayuda para que estos planes 
puedan elaborarse. 

Gracias, sefior Presidente; gracias, señoras y señores 
diputados. 

El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Grkies, IIhstre 
senyor Diputat. Per a un torn en conlra té la paraula 1’II.lustre 
Diputat senyor Coll i Majó. 

El Sr. COLL 1 MAJÓ : Molt Honorable senyor President, 
il-lustres senyores i senyors diputats, em referiré a les csnienes 
defensades pel Portaveu del Partit Socialista, csinenes que van 
del número 24 al número 34; anirem per parts. 

Pel que fa a l’esrnena número 24, senyor Cigarrán, nosaltres 
entenem que les ordenances no són precisament instruments 
orientatius; per tant, ens sembla que I’esmena és ambigua, i si 
es refereix a altres competkncies normatives dels ajuntaments, 
innecessirtria; aquestes competencies ja les tenen, cls ajunta- 
ments, aixb es obvi, i ningú els en priva. El marc legal sobre I’a- 
bast deis programes d’orientació, el subministra aquesta Llei 
amb la intenció expressa -i aixb ha de quedar ckir- que 
aquests programes d’orientació siguin voluntaris i, corn ei seu 
mateix nom indica, serveixin de guia, marquin unes pautes de 
que poden derivar unes deduccions concretes. 

Per altra banda, cal tenir en compte que s’han estat realitzant 
ja, al llarg del temps, unii skrie d’estudis sobre estructures co- 
mercials --comarcals, perd&, que també poden servir de 
pauta d’orientació al treball aquest i al de la normativa per pari 
dels ajuntaments. 

Pel que fa a les esmenes números 25 i 26, em plau anunciar 
que el nostre Grup hi votari a favor. 

Pel que fa a la 27’28, i 29, hem de dir que tot aquest conjunt 
no podri ser acceptat, perquB canvia totalment el sentit que lu 
Llei atorga als programes d’orientació, en fer-los imperatius 
per a delerminats municipis, la qual cosa arrossega més les con- 
dicions que s’intenten establir en la resta dels articles proposats 
--el 14 bis, 3, i el 14 bis, 4. Nosaltres considerem que no és ad- 
missible la imposició de I’elaboració d’aquest tipus de progra- 
mes per la rigidesa que comportaria davant la mateixa dinimica 
de l’activitat comercial, que ha de produir-se amb rapidesa per 
la introducció de noves tecnologies, pressions de competkncia 
exterior, i d’altres ben possibles i ben diverses circumstincics 
canviants. 

Nosaltres creiem que els programes han de sorgir, han d’apa- 
rkixer com a conseqükncia de les necessitats realment sentides 
pel sector del comerG i pel sector del consum, i han de ser un in- 
strument més al seu servei, evitant que es constitueixi una nor- 
mativa que, en comptes de facilitar i flexibilitzar I’evolució del 
comerq, més aviat la pogués frenar. 

Pel que fa a I’esmena número 30, considerem que no és ac- 
ceptable perquk l’addicib que es proposa TIQ tk sentit en la siste- 
matica de la mateixa Llei. ks obvi que el possible impacte su- 
prarnunicipal ha de ser tingut en compte en el contingut; en el 
contingut -ho remarco, senyor Cigarrán-, tal com s’esta- 
bleix en el Projecte en el punt 2 del mateix article numero 15. 

La 31, tampoc la podem acceptar perque amb ei que es pro- 
posa es p re th  acotar massa -entenem- el concepte ({dese- 
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yuilibcis, amb la qual cosa el concepte resulta excessivament li- 
mitatiu, i arriba a afectar la llibertat de mercat. 

Hi pot haver la preocupació per les circumstancies, de fet, en 
que es desenvolupa I’exercici de l’activitat comercial amb pro- 
ductes de primera necessitat, perb cal tenir en compte que es 
tracta d’una llei integral dels equipaments comercials i que, en 
relació amb molts tipus de productes, l’experikncia demostra, 
precisament, la convenikncia de la concentraei6 de I’oferta. 

Pel que fa a 1st 32, a nosal tres ens sem bla que no té sentit con- 
templar el precepte que es proposa corn a contingut del progra- 
ma, i sí, en canvi, que ha de ser contemplat com a parametre 
de referkncia en quk hauran de basar-se els programes, tal com 
s’estableix precisament en I’apartat c)  del punt 1 del mateix ar- 
ticle 15. 

Pel que Ta a la 33,  no la podrem acceptar perque aquesta 
esmena esta en la linia de convertir els prugrames en veritables 
plans imperatius, i ja hem argumentat anteriorment i sufici- 
entment en contra d’aquesta tesi. 

I, finalment, pel que fa a la 34, el nostre Grup rebutja també 
aquesta esmena pesque el  que es proposa són mers principis in- 
formadors que han d’inspirar les actuacions municipals, i con- 
siclerem que no és correcte el sentit que es vol donar al seu des- 
envolupament amb normes adjectives. La seva interpretació 
podria fer pcrillar el sentit merament indicatiu que, ho reite- 
rem una vegada més, nosaltres creiem que han de tenir els pro- 
grames d’orientnció. 

Moltes grkcies, senyor President, senyores i senyors 
diputats. 

Ei Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Moltes gricies, 
Itlustre senyor Diputat. Procedirem ja a la votacib d’aquestes 
esmenes. En una primera.. . (L% SI: Garcia Shchez demana per 
purim) Digui, senyor CiprIano. 

El Sr. GARCIA SÁNCHEZ (de iks& estant) 
dente, votación separada a la enmienda para la 
de un articulo 14 bis, 2, y 14 bis, 4. 

Sefior Presi- 
mor poracibn 

El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Les esr,ienes 27 i 29, 
separades cada una d’elies, o conLjuntament totes dues? Es 
poden votar totes dues, o sigui, les esmenes 27 i 28. Els termes 
de votaeib scricn : primer, i’esmena 24 i 29; segon, la 25 i 26, i 
tcrcer, la 27 i 28. Així donaríem compliment ... perdoni, 24 i 
29, que es ... El senyor Diputat hil demanat separadament la 27 
i 28; la 27 i 28 ha demanat, la 29 no l’ha demanada. 

El Sr. GAKCiA SÁNCHEZ (de I P s L ~  cstund : Las dos enmi- 
cndas a la inclusihn de un articulo 14 bis, 2, y 14 bis, 4. 

El SI: VICE-PRESIDENT PRIMER : Ah, així te raó; 27 E 
29, és. Pcr tant, unr-1 primera votació serien 24 i 28; una segona 
votaci6, 25 i 26, i una tercera votació, 27 i 29. Per economia de 
temps, faríem, així, només tres votacions que agruparien 
aquest conjunt d’esmenes. 

Per tant, la primera votació. 
Vots a favor de Ics emenes 24 i 28, es posin drets. 
Vots en contra? 
Diputats que desitgin abstenir-se? 
Les esmenes 24 i 28 han estat rebutjades per 23 vots a favor, 

Anem ara a les esmenes 25 i 26, 
Diputats que hi estiguin a favor, es posin drets, si us plau. 
Diputats que hi estiguin en contra? 
Diputats que s’abstinguin? 

5 8  cn contra i 11 abstencions. 

Aquestes dues esmenes han estat aprovades per 86 vots a 

Tot seguit, ara, les esmenes 27 i 29. 
Vots a favor d’aquestes dues esmenes, es posin drets, si us 

Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquestes dues esmenes han estat rebutjades per 23 vots a 

favor, cap en contra i 8 abstencions. 

plau. 

favor, 58 en contra i 10 abstencions. 
Text del Dictamen de I’article 14. 
Vots a favor, es posin drets, 
Vots en contra? 
Abstencions? 
EI text del Dictamen de I’artiele 14 ha esta 

vots a favor, cap en contra i 23 abstencions. 
aprova per 65 

Passem, ja, a sotmetre a votació les csmenes que, si no s’in- 
dica el contrari, podríem votar conjuntament totes les corres- 
ponents a I’article 15, ks a dir, 30, 31, 32, 33, i 34, correspo- 
nents a I’article 15, les esmenes defensades pel Grup Socialista. 
No hi ha inconvenient? Pcr tant, sotmetem a votació aquest 
conjunt d’esmenes. 

Els diputats que hi estiguin a favor, es posin drets, si us plau. 
Diputats que hi estiguin en contra? 
Diputats que desitgin abstenir-se? 
Aquest conjunt d’esmenes, és a dir, I’esmena 30, 31 , 32,33  

i 34, han estat rebutjades per 28 vots a favor, 61 en contra i 6 
abstencions. 

Text del Dictamen de I’article 15. 
Vots a favor, es posin drets, si us plau. 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Ei text del Dictainen de i’article 15 ha estat aprovat per 66 

vots a favor, cap en contra i 29 abstencions. 
Passem, ja, a i’article 16. La primera esmena a I’article 16 és 

I’esmenfi 35, que przsenta el Grup parlamentari del Partit Soci- 
alista Unificat. Per defensar-la, té la paraula l’ll-lustre Diputa1 
senyor Cipriano Garcia. 

El Sr. G A R C h  SÁNCHEZ : Si, señor Presidente, señoras 
y sefiores diputados, a este articulo teniamos una enrnienda 
con la inclusión de unos apartados i‘) i g); el priniero ha sido 
asurnido, el segundo consideramos irnportante defendedo a la 
vez quc consideramos que debiera ser tenido en cuenta, 
porque en el Proyecto de Ley se habla de la ordenación y de la 
libertad del comercio, del ordenamiento en general; se habla 
del comercio phblico y privado, y no se habla del asociacionis- 
rno comercial, que es un hccho evidente, y, por tanto, nosotros 
consideramos que en esta ley debiera incluirse, en este articu- 
10, un apartado que contemplase este otro aspecto del comercio 
en una situación en Sa que, en realidad, esta parte del asociacio- 
nismo comercial está en desarrollo, y consideramos que debie- 
ra ser tenida en cuenta la enmienda a la hora de su votaciÓn 
para Iu  inclusión en este Proyecto de Eey. 

Nada más, y gracias. 
Ei Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER Per a un torn en 

contra, té la paraula 1’IHustre Diputat senyor Coll i Majó. 
El Sr. COLL I MAJb : Si, si m’ho permet, senyor President, 

acumularia després, una vegada feta la intervenci6 del Grup 
Socialista, les tres que fan referencia a i’article 16. 

El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Moltes &cies, 
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senyor Diputat. Per tant, per defensar les esmenes, si s’escau, 
35 i 36,  té la paraula 1’Illustre Diputat ... perdó, 36 i 37, té l a  pa- 
raula 1’11-lustre Diputat senyor Carlos Cigarrán. 

El Sr. CIGARRÁN : Sí, señor Presidente, desde el escafio 
mismo, si me permite, la enmienda 36 ... 

El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Silenci, si us plau. 
EI Sr. CIGARRÁN : ... una parte de la enmienda 36 prácti- 

carnente es la mima enrnienda que acaba de defender el señor 
Garcia, aunque nosotros añadirnos, aparte del asociacionismo, 
el agrupament comercial )), que creo que tiene un alcance di- 
ferente, tiene una concepcibrr diferente aparte del tema del 
asociacionismo. Creemos que debe de apacecer tanto asociacio- 
nismo como ({agrupament comercial 

Y en la enmienda 37 creernos que debe introducirse una 
nueva letra, la letra h), donde aparezca la forma juridica de la 
empresa y et establecimiento comercial. Yo creo que estos son 
temas, 10 de la forma jurídica de la empresa y el establecimien- 
to comercial, a lener en cuenta, sobre todo leniendo en cuenta 
que aqui aparece todo el tema de comercio, incluso público y 
privado, en algunos casos se hace referencia a la parte de co- 
mercio público y privado, pero hay un aspecto del comercio 
que no se tiene en cuenta y que posiblemente aqui, en esta en- 
mienda, de la forma jurídica de la empresa, podria estar con- 
ternplado, que es el tema de cooperativas comerciales, que no 
se tienen en cuenta, y aqui yo creo que para este articulo seria 
importante que esta letra h) figurase en el articulo 16. 

Gracias, sefior Presidente. 
EI Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : GrBcies, 11-lustre Di- 

putat. Per a un torn en contra d’aquestes esmenes, té la paraula 
1’11-lustre Diputat senyor Coll i MajÓ. 

El Sr. COLL I MAJÓ : Senyor President, senyores i senyors 
diputats, nosaltres ens oposarem a aquestes esmenes perqwe 
considerem que tant l’associacionisme com ]’agrupament, 
com la forma jurídica, no tenen res a veure amb les característi- 
ques dels establiments comarcals, entesos corn a punts con- 
crets de venda, senyor Cigarrin. Entenem que es tracta d’unes 
circumstancies que afecten I’empresa en les seves actuacions, 
en les seves rclacions o en la seva organització. Avui es pot ser 
un autonom, dema es pot ser una societat anonima i demh 
passat una societat laboral, perb entenem que totes aquestes 
circumstiincies no són definidores dels diferents tipus generics 
d’establiments comercials. 

Per tant, el nostre Grup votara en contra d’aquesies 

Gricies, senyor President, senyores i senyors diputats. 
El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Moltes gracies, 

ilelustre senyor Diputat, 
Votarem en primer Eloc I’esmena 35 i ,  desprks, votariem les 

esmcnes 36 i 37. 
Esmena 35. 
Diputats que hi estiguin a favor, es posin drets. 
Diputats que hi estiguin en contra? 
Diputats que s’abstinguin? 
Aquesta e m e n a  ha estat rebutjada per 27 vots a favor, 65 en 

Votació de les esmenes 36 i 37, del Grup parlamentari 

Vots a favor, es posin drets. 
Vots en contra? 

esmenes. 

contra i cap abstenció. 

Socialista. 

Abstencions? 
Les esmenes 36 E 37 han estat rebutjades per 27 vots a favor, 

Text del Dictamen de I’article 16. 
Vots a favor, es posin drets. 
Vots en contra? 
Abstencions? 
EE text del Dictamen de I’article 16 ha estat aprovat per 59 

Posem a votació ara I’esmena 38, ja defensada, corresponent 

Vots a favor de l’esmena 38, del Grup Popular, quc es posin 

Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha estat rebutjada per 6 vots a fwor, 87 en 

Text del Dictamen de l’aarticle 17. 
Vots a favor, es posin drets, si us plau, 
Vots en contra? 
Abstencions? 
El text del Dictamen de I’article 17 ha estat aprovat per 93 

Passem ja a I’article’ 18, i a sotmetre a votacib I’esmena 

Diputats que estiguin a favor d’aquesta esmena, es posin 

Diputats que hi estiguin en contra? 
Diputats que s’abstinguin? 
Aquesta esmena 39 ha estat rebutjada per 6 vols a favor, 91 

Text del Dictamen de I’article 18. 
Diputats que hi estiguin a favor, que es posin drets, si us 

Diputats que hi estiguin en  contra? 
Diputats que s’abstinguin ? 
El text del Dictamen de l’nrticlc 18 ha estat aprovat per 91 

Ara votarem I’article 19, text dcl Dictamen. 
Vots a favor, que es posin drets. 
Vots en contra? 
Abstencions? 
EI text del Dictamen de l’article 19 ha estat aprovat per 93 

vots a favor, cap en contra i 6 abstencions. 
Correspon ara la defensa de les esmenes corresponents a l’ar- 

ticle 20, la primera de les quals és I’esmena del Grup Socialista 
nljmero 40. Per defensar-la, té la paraula I’Il.lustre Diputat 
senyor Carlos Cigarrán. 

EI Sr, CIG ARRAN : Gracias, señor Presidcnte. Dei‘cnderb 
conjuntamente la enmienda 40 -retiramos la enmienda 4 1 -, 
defenderk también la 42 y la 43. 

El Sr. VICE-PRESIDENT PRiMER : Moltes gricies, 
senyor Diputat. 

El Sr. CIGARRAN : Sefíoras y señiores diputados, el articu- 
10 20 del Proyecto de Ley es el que trata de l a  composición de 
las comisiones territoriales; la composición de las cornisiones 
territoriales, que viene compuesta de la forma siguiente : el 
presidente, que será el director general de Comercio Interior y 
Consumo; un vicepresidente, que será el coordinador terri tori- 

65 en contra i cap abstenció. 

vots a favor, cap en contra i 33 abstencions. 

a l’article 17. 

drets. 

contra i 5 abstencions, 

vots a favor, 6 en contra i cap abstenció. 

número 39, del Grup Popular. 

drets, si us plau. 

en contra i 2 abstencions. 

plau. 

vots a favor, 6 en contra i 2 abstencions. 
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al correspondiente al departarnento; un vocal en representaci- 
Ó n  de Gobernación, uno en representación de Política Territo- 
rial y Obras Públicas, uno en represenlación de Agricultura, 
cinco en represeniación de 10s ayuntamientos de la demarcaci- 
6n corresponcliente, ci nco en representación del sector comer- 
cia1 de la demarcacibn, propuestos por la Chnara de Comercio 
y por las organizaciones de comerciantes más representativas, 
dos vocales en representación de 10s consumidores -dos-, y 
punto. 

Nosatros entendemos que esta comisión es una comisión, 
que es lbgico que tenga mayoría la Administración de la Gene- 
ralidad; podríamos discutir si estos departamentos son 10s que 
deben de estar presentes - si deben de estar más o alguno no 
tjcne objeto que est&, pero, no obstante, no haccmos enmi- 
enda a la parte de la Administración. Teniarnos una enrnienda, 
la 41 , que reducia el sector del comercio de cimo a tres vocales, 
y la retiramos básicamente por un motivo : porque, en princi- 
pio, el texto del proyecto ponia << representación de las cámaras 
de comercio )) y <( represcntación de 10s comerciantes )) por se- 
parado, y el niimero de representantes del sector del comercio, 
sumand0 10s de las chmaras de comercio y 10s de las organizaci- 
ones de comerciantes, era infinitamente superior al del sector 
de ios consumidores, AI haber reducido esto a cimo represen- 
tantes, tanto de cimaras de comercio corno de organizaciones 
de consumidores, retiramos la enmienda 41, pero no obstante, 
nosolros consideramos que 10s consumidores estan poc0 repre- 
sentados con dos. Estan poc0 representados con dos en esta 
comi si ón. 

Creemos que deben desaparecer 10s clos vocales de libre des- 
ignacibn del Conseller de Comerq i Consum, ((entre personas 
de reconocido prestigio por sus conocimientos en la materia u. 
¿Por qué creemos quc dcbe desaparecer esto? Pues, bueno, 
porque nosotros creernos que la Administracibn de la Genera- 
lidad ya tiene mayoria por parte dc la Administracihn. El inten- 
tar sumar dos vocales nuevos, <<de reconocido prestigio)), nos- 
otros crecmos que en la composición de la comisión ya habrh 
gentc, evidentemente, (< dc reconocido prestigio n, tanto por 
parte de 10s cornercianies como de 10s consumidores, corno in- 
clusa por parte de la Administración, de reconocido prestigio 
en el tema del comercio. No es necesario que, además, el Con- 
seller tenga la f'acultad de nombrar dos personas mhs, aparte de 
las que yc? se preven cn la comisibn y, después, un terna funda- 
mental, quc nosotros creemos que no est6 rccogido en esta co- 
misiÓn, que cs 10s sindicalos de trabajadorcs. 

En el articulo 1 1 acahamos de aprobar que uno de 10s criteri- 
os a tener cn cuenta por la comisión territorial es el nivel de 
cmpleo afectado por h decisih de la iinplantación de una gran 
supcrficie. Si ese es uno de 10s criterios, es dificilrnente co- 
mprensible ccimo 10s sindicatos de traba.jadores no han de estar 
presentes cn esta comisión. i0 es que creemos que 10s corner- 
ciantes y la reprcseiitacibn de la Administración saben rnb del 
nivel de empleo y de cóm0 se puede aumentar o disminuir 
-porque, a veces, puede ser disminuir el nivel de empleo en 
la zona a la hora de impiantacih de una gran superficie- que 
10s propios sindicatos? Yo creo que no. Yo creo que es incom- 
prensible, no incomprensible, porque es la actitud 1Ógica de 
Convergencia en 10s casos en 10s que hay que dar partkjpacih 
a 10s sindicatos, pero desde una posición racionat, es incom- 
prensi ble que, en una comisión donde uno de 10s criterios bisi- 

cos a tener en cuenta a la hora de tornar decisioies es el nivel 
de empleo, no estén presentes 10s sindicatos. En todos 10s 
sitios donde se decide aigo referente al nivel de empleo, 10s sin- 
dicatos están presentes en la Administración española. Es 
1Ógico que la Generalitat tenga en cuenta a 10s sindicatos, tam- 
bién, en este tema. 

Y, además, por otra cuestión básica y fundamental : se le 
dan dos representantes a las organizaciones de consumidores. 
Yo sé que muehos de las sefioras y 10s seiiores diputados no co- 
mpartiran conmigo que las organizaciones sindicales también 
pueden ser representantes de 10s consumidores en algún caso, 
pero yo defiendo que tambien 10s sindicatos pueden, en esta 
comisibn, defender los intereses de ios consumidores. Sobre 
todo, en una situación donde, a h  en periodo de crecimiento, 
es dkbil la implantación de las asociaciones de consumidores, y 
creo que 10s sindicatos pueden hacer de defensa de 10s consu- 
midores, ademhs de tener en cuenta sus problemas sindicales, 
sus problemas de nivel de ernpleo, también de defensa de 10s 
consumidores, porque, eviden temen te, 10s trabajadores son 
consumidores - todos sornos consumidores-, pero en la 
mayoria de 10s casos, son 10s consumidores de la clase trabaja- 
dora 10s que mis afectados se pueden ver en un tema de comer- 
cio, en un terna de éstos que estamos tratando en esta Ley. 

Es por ello que nosotros creernos que otro de 10s puntos fun- 
darnentales de esta Ley es que, aceptando que es la Acimi- 
nistración la que tiene que tener la mayoría en este tipo de co- 
misiones -que nosotros creernos que tiene que tener la 
mayoria- , ha de escucharse a una representación social con 
un contenido de la comisibn diferente del que ustedes propo- 
nen. Estamos de acuerdo que han de estar 10s comerciantes y 
las cámaras de comercio; incluso estamos de acuerdo en que 
sem cimo, como prapone en su texto, pero creemos que la re- 
presentación de 10s consumidores, a través de las propias asoci- 
aciones de consumidores y a traves de 10s sindicatos y, 
ademas, 10s propios trabajadores, para establecer en que afecta 
al nivel de empleo a la hora de la implantacibn de grandes 
superficies, nosot ros creemos que tienen muchos más criteri- 
os, 10s criterios mucho mils claros, a veces, 10s propios sindica- 
tos, a la hora de la implantacibn de una gran superficie, saben 
ki lmente  que a veces es demagógico pensar que a la hora de 
implantar una gran superficie sólo se cuentan el número de 
empleos que va a crear esa gran superficie y no se cuenta el 
nljmero de empleos que se dan de baja en la zona por la irnplan- 
tacibn de esa gran superficie ... Esa sensibilidad la tienen 10s sin- 
dicatos rnucho mejor y mucho mas despegada de 10s intereses 
concretos que 10s propios Comerciantes. 

Es por ello por 10 que nosotros creemos quc la composición 
de esta comisión clebe de variar en el sentido que nosotros pro- 
ponemos. Por 10 tanto, creenios que el articulo 20 debe modifi- 
carse con la introducción de la representación, de 10s represen- 
tantes de las organizaciones sindicales, y deben desaparecer 10s 
dos vocales de libre designación del Conseller de Comercio y 
Turismo. iNo la sustitución de unos por las otros!, señor Coll 
MajÓ, que ha sido su argumento en la Comisión. No queremos 
sustituir a dos sindicalistas por dos vocales (<de gran prestigio 
en el sector del comercio )>, no. Creemas que 10s representan- 
tes <<de gran prestigio)) ya están en la comisión sin necesidad 
de que ¡os nombre el Conseller, porque hay sectores que 10s 
van a proponer, tanto de consumo como de comercio, y tiene 
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la posibilidad, e1 Conseller, de nombrar en representación de 
la AdmEnistraciÓn, gente de reconocido prestigio en el sector 
del comercio y la introduccibn de 10s trabajadures tiene una fi- 
nalidad distinta. Que quede claro que nosotros no estamos in- 
tentando sustituir a dos sindicalistas por dos personas (<de re- 
conocido prestigio en el sector del comercio H. Queremos in- 
troduir a 10s sindicafistas para defender a 10s consumidores y 
para defender el nivel de empleo en el sector del comercio. 

Gracias, señior Presidente; gracias, señoras y seíiores 
di putados. 

El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Gricies, 11-lustre Di- 
putat. Per a un torn en contra, té la paraula 1’11-lustre Diputat 
senyor Coll i Majó. 

El Sr. COLL I MAJO : Senyor President, senyores i senyors 
diputats, pel que fa a I’esmena número 40, hem de dir que 
estem en una situació transitbria, pendents de I’aprovació de 
les lleis d’organització territorial i govern local i, en aquest 
sentit, ens va semblar oportú en el trirnit de Comissió intro- 
duir, mitjanqant una esmena transaccional, una nova Disposi- 
ció Addicional -ara és la Segona-, que preveu l’adaptacib 
dels hrnbits territorials i la composició de les comissions al que 
estableixin les dites lleis. Per aquest motiu, nosaltres ens opo- 
sarem a aquesta esmena. 

Pel que fa a les esmenes 42 i 43, nosaltres entenem que, tal 
,com est; prevista, la composició de les comissions territorials 
6s una composició equilibrada : hi esta representada I’admi- 
nistració autonomica, hi estan represen tants els ajuntaments, 
hi esti representat el sector comercial, hi estan representats els 
consumidors i en formen part, també, dues persones prestigio- 
ses en la materia. i no solament creiem que és una bona co- 
mposició, sinó que també 6s la més adient, donat el caricter 
tecnic de les funcions d’aquestes comissions territorials, funci- 
ons que no són pas precisament les d’establir unes determina- 
des relacions laborals o discutir unes condicions de treball, una 
reglamentacib o un conveni, sinó que són, per una banda, les 
d’eemetre I’informe preceptiu en forma motivada, pel que fa a 
les grans superficies, a les llotges, als centres de contractació 
amb presencia fisica de mercaderies i de mercats a l’engrbs, i ,  
per altra banda, la d’inforrnar preceptivament en la tramitació 
del planejament general, en les seves revisions i modificacions, 
i en ¡a de plans especials en relació amb les reserves de sol per a 
equipaments comercials publics i per a grans centres comerci- 
als. Són unes funcions de característiques especials i molt tkc- 
niques, destinades a la salvaguarda d’interessos generals de 
l’adminlstració autonomica, amb competh ies  exclusives, a 
la salvaguarda d’interessos dels ajuntaments, amb part de co- 
mpetencies concurrents, del sector del comerg, en tot el seu 
Arnbit, i dels consumidors i usuaris destinataris dels serveis. 

A més a més, senyor Cigarrán, ara que ja sorn a Europa, si re- 
correm a la legislació comparada veurem que, a Franqa, la LIei 
d’orientació del Comerc; i de I’Artesanat, del 1973, a la qual ja 
s’ha fet referencia en el transcurs d’aquest debat, coneguda 
corn la Llei Royer, diu en el seu article 33 : (<La comissió naci- 
onal d’urbanisme comercial esth composta de nou represen- 
tants dels municipis, designats a raó de cinc per I’Assernblea 
Nacional i quatre pel Senat; nou representants de les activitats 
comercials i artesanals, i dos represen tants dels consumidors, 
designats per les associacions més representatives. )> Val a dir 
que la comissib 6s presidida pel Ministre del Comerq i 1’Artesa- 

nat, i val a dir, també, que la forma de designació dels membres 
de la comissió, així corn les modalitats del seu funcionament, 
són determinats per decret. I, si he citat la llei francesa, no és 
perquk haguem d’anar a remolc de ningú, ni que haguem d’ac- 
tuar per mimetisme, sinó com una dada més, una referimcia 
mes, indicadora de com s’interpreta i com es resol aquesta qii- 
esti6, en aquest cas, per part dels qui abans han fet el mateix 
camí, i no es pot pas dir que els hagi anat malament. 

Concloent i resumint, nosaltres entenem que les funcions 
de les comissions territorials tenen un remarcable carhcter 
tkcnic i que la seva composici6, segons preveu el projecte de 
llei, és una composicib equilibrada, on estan degudament re- 
presentades les dues administracions pÚ bliques afectades i on 
estan degudament representats els diversos interessos generals 
que cal salvaguardar, i és per tot aixo que nosaltres no podem 
acceptar aquestes esmenes proposades pel Grup Socialista i, 
consegüentment, el nostre Grup hi votari en contra. 

Mol tes gricies, senyor President, senyores i senyors 
diputats. 

El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Moltes gricies, 
IMustre senyor Diputat. Passarem ja a sotmetre a la considera- 
ció de les senyors i els senyors diputats aquestes esmenes. Les 
vatariem conjuntament, la 40, 42 i 43, si no hi ha inconveni- 
ent, ja que, la 41, CQTYI saha dit, ha estat retirada. 

Per tant, aquest bloc d’esmenes. 
Diputats que hi estiguin a favor, que es posin drets, 
Diputats que hi estiguin en contra? 
Abstencions? 
Aquestes esmenes han estat rebutjades per 32 vots a favor, 

Text del Dictamen de I’article 20 : votació conjunta de tot ei 

Vots a favor, que es posin drets. 
Vots en contra? 
Abstencions? 
EI text del Dictamen ha estat aprovat per 57 vots a favor, 32 

en contra i 4 abstencions. 
Esmena nljrnero 44, a I’article 21, que presenta el Grup Soci- 

dista. Per defensar-la, te la paraula el Diputat,.. (L’I. Sr. 
Cigarrán s ’aixeca per par im j 

El Sr. CIGARRÁN : Señor Presidente, no sé si está decaída, 
pero, si no, la retiramos, porque era consecuencia de Ea parte 
final de la enmienda anterior. 

EI Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Te tota la rab. Per 
tant, queda retirada; podem sotmetre a votació el text del Dic- 
tamen de I’article 2 1. 

61 en contra i cap abstencib. 

text. 

Diputats que hi estiguin a favor, que es posin drets. 
Diputats que hi estiguin en contra? 
Diputats que s’abstinguin? 
EI text del Dictamen ha estat aprovat per 84 vots a favor, cap 

en contra i 9 abstencions. 
Article 22, esmena 45, del Grup parlamentari del Partit Soci- 

alista Unificat. Per defensar-la, té la paraula I’il4ustre Diputat 
senyor Cipriano Garcia. 

El Sr. GARCfA SÁNCHEZ : Señor Presidente, señoras y 
sefiores diputados, esta es una enmienda de caracter político, 
claro está, porque la ley prevé la creación de toda una serie de 
comisiones de árnbi to territorial de equipamientos comerciales 
y en este articulo, en el punto y seguido final, se dice que c{ las 
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votaciones, las deliberaciones y el conocimiento de 10s docu- 
mentos serán de caracter confidencial )), y partimos de un con- 
vencimiento profundo de la necesidad de acabar con el secretis- 
mo, de que haya luz y taquigrafos, de que nadie despuks de ser 
elegido para Órganos escape al control y al conocimiento de sus 
actuaciones, y consideramos que es improcedente que, orga- 
nismos que se crean, después no sem controlados y no se con- 
ozca su tejer y destejes y que escapen, naturalmente, al conoci- 
miento de cuál es su comportamiento, no solamente ante las 
partes afectadas, sino inciuso ante este Parlamento. 

Es par eso que esta es una enmienda que consideramos que 
no van a aprobar ustedes, pero que nosotros defendemos 
desde la conviccibn de que es justo acabar con ese estilo, con 
ese estilo de secretlsmo, de rodeados de una cortina de silencio 
en el que se debaten las cosas, en el que nada se conace. 

Nada más. 
El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Moltes grhcies, 

ItZustre Diputat. Per a un torn en contra ... O desitja esperar a la 
defensa de la propera esmena? (Pausa.) La propera esmena, 
que correspon a la número 46, del Grup Socialista. Per 
defensar-la, 1’11.lustre Diputat senyor Carlos Cigarrh te la 
paraula. 

El Sr. CIGARRÁN : Sí, señor Presidente, El articulo 22, 
adernás del tema que acaba de defender el señor Garcia, habla 
en principio del quórum necesario que han de tener las sesio- 
nes de las comisiones, que dice que ha de ser de mayoria abso- 
luta en primera convocatoria, y en la segunda de ((qualsevol 
que s’aconsegueixi>>. iQué quiere el10 decir? Que si en una 
primera convocatoria no hay mayoria absoluta, en una segunda 
convocatoria se puede reunir el Director General de Comercio 
Interior y decidir, si no le ponemos un limite mínima Nosol- 
ros, 10 que tratamos es de poner que como minimo la tercera 
parte de 10s miembros sea exigida para un qubrum, para poder 
reunirse y tomar decisiones; si no, no es lógico que funcione 
con cualquier quórum que exista : si no asiste y se puede 
reunir una persona o dos, me parece que, para las funciones de 
esta comisión, no es 1ógico. 

Por 10 tanto, nosotros introducimos aquí esta enmienda, 
que pone que ({para la segunda convocatoria, una tercera parte 
de 10s miembros componentes de la comisibn H, como mínim0 
una tercera parte, porque si no no es lógico que funcione de esa 
forma. No creo que se db es8 situacih,  pero podria darse; 
según dice la Ley, podria tomar decisiones el señor Director 
tieneral nada mhs, que le reconozco toda la capacidad para 
tomar decisiones en estos temas, pero creo que si se crea la co- 
misiÓn cs para ulgo mis que pari1 que decida el Director Gene- 
ra I, 

El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Moltes gracies, 
I tlustre senyor Diputat. Per a un torn en contra, té la paraula 
I’II.lustre Diputat senyor Coll i Majó. 

El Sr. COLL I MAJb : Senyor President, senyores i senyors 
diputals, no serA veritublement un torn en contra, perque em 
plau anunciar, per a satisf‘xció del senyor Garcia i del senyor 
Cigarrin, i naturalment dels grups respectius, del PSUC i del 
Grup Socialista, que el nostre Grup, aquestes dues esmenes, 
les votsrB favorablement. 

El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Moltes grhcies, 
I tl us t re senyor Diputa t. 

Sotmetrem per tant a votació, primer, l’esmena de supressió 

i, després, l’esmena socialista. 

del Partit Socialista Unificat, 
Primer, I’esmena 45, de supressió, del Grup parlamentari 

Vots a favor, es posin drets. 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha estat aprovada per unanimitat dels 

Esmena 46, del Grup Socialista. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena 46 tambk ha estat aprovada per unanimitat 

Text del Dictamen de I’article 22. 
Vots a favor, es posin drets. 
Vots en contra? 
Abstencions? 
El text del Dictamen de I’article 22 ha estat aprovat per 87 

vots a favor, cap en contra i 6 abstencions. 
Ard anem a sotmetre a votació l’esrnenc? 47, defensada ja, 

del Grup Popular. 
Vots a favor d’aquesta esmena, es posin drets, si us plau. 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena 47, del Grup Popular, ha estat rebutjada 

per 6 vots a favor, 89 en contra I cap abstenció. 
Text del Dictamen de l’article 23 i ,  si no hi haguks inconve- 

nient, podriem votar alhora, també, la Disposició Addicional 
Primera, Segona i la Disposicib Transitoria Primera. (Pausa.) 
No hi ha cap inconvenient? Doncs, aleshores, votaríem aquest 
conjunt d’articles i disposicions. 

Vots a favor, es posin drets. 
Vots en contra? 
Abstencions? 
L’article 23, Disposicib Addicional Primera, Disposició Ad- 

dicional Segona i Disposició Transitoria Primera del text del 
Dictamen han estat aprovats per 89 vots a favor, 6 en contra i 
cap abstenció, 

Anem ara a les esmenes corresponents a la Disposició Trans- 
itbria Segona, ia primera de les quals és l’esmena 48, que pre- 
senta el Grup Popular, i ,  per defensar-la, tinc el gust de donar 
la paraula a I’IElustre Diputat senyor Víctor Colomé. 

EI Sr. COLOMÉ 1 Gracies, senyor President. Aquesta 
esmena de supressib estic plantejada en el sentit d’aconseguis 
que els efectes d’aquest Projecte de Llei no tinguin caracter re- 
troactiu, i no afectin, per tant, les soHicituds de ilicencia d’o- 
bertusa que actualment estiguin ja en tramitació. 

El nostre Grup creu que aquesta Disposicib Transitoria, a la 
qual afecta la nostra esmena, ks totalment anticonstitucional, 
ates que va en contra de I’article 9.3 de la Constitució, que 
d’una manera clara i concisa diu, textualment, que <(la Consti- 
tució garanteix la irretroactivitat de les disposicions sanciona- 
dores no favorables o restrictives de drets individuals)). Com, 
llavors, podem aprovar una disposició que digui que les dispo- 
sicions d’aquesta Llei s’apliquen també a les soldicituds en tra- 
mitació en el moment d’entrar la Llei en vigor? 

El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Perdoni, senyor Di- 
putat. Demano a la Cambra silenci, si us plau. 

presents. 

dels presents. 
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El SI: COLOM& : Gracies, senyor President. 
Senyores i senyors diputats, espero que, del respecte que no 

dubto tenen tots vostks envers el nostre text constitucional, 
surti el recolzament uninime d’aquesta Cambra a I’esmena 
presentada pel nostre Grup. 

Mol tes gracies. 
El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Moltes gricies, 

Illustre senyor Diputat. Per a un torn en contra, té l a  paraula.., 
acumulant? (L% Si: Coli iMajb s’aljcecaperparlar.) 

El Sr. COLL I MAJ6 : Senyor President, sí, voldriem acu- 
mular les nostres esmenes. ’ 

EE Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Per tant, pec defensar 
les esmenes, si procedeix, 49 i 50, dei Grup Socialista, té la pa- 
raula 1’11-lustre Diputat senyor Carles Cigarrhn. 

El Sr. C I G A R d N  : Señor Presidente, señoras y señores 
Diputados, si me perrniten, defenderé la 49 y 50, y la 51, ya ‘ 
que no queda nada más que una, para no cansar mhs a las seño- 
ras y seííores dipu tados. 

El Sr. VICE-PRFSIDENT PRJMER : Moltes grricies. 
EI Sr. CIGARRAN : Bueno, la 5 I -empezaré por ia 5 1 -, 

se trata simplemente de que, en el termino de seis meses de la 
entrada en vigor de esta Ley, el Consell Executiu ha de desple- 
gar todos 10s reglamentos que esth previstos. Se trata de po- 
nerle un térrnino para que el Consell Executiu desarrolle la 
Ley. 

Las enmiendas 49 y 50, aparte de tener una finalidad que, 
por otra parte ha defendido ya el señor Colomi: de 10s temas de 
retroactividad de las Ieyes, el problema que yo veo rnayar en 
este terna -porque podria haber argumentos de que ..., o 
podria haber sentenciats que justificasen que, en este caso, no 
es retroactividad-, en este caso, es que es un precepto de im- 
posi ble cump1 i mien to. 

S o r  qué digo que es un precepto de dificil cumplimiento? 
Verán ustedes, la DisposCciÓn &a, Segunda, dice 10 siguien- 
te ... (Pausa) Dice, un primer punto, que es lógico : <<Las dis- 
posiciones de esta Ley se aplican a las licencias de apertura soli- 
citadas después de haber entrado en vigor la Ley >), Iógiwmen- 
te; es decir, que eso es lógico, ¿no? Pero el punto 2 dice que 
((las disposiciones se aplican tambikn a las solicitudes en trami- 
tación en el momento de entrar en vigor la Ley, y, por 10 que 
hace a éstas, las ayuntamientos han de solicitar el informe pre- 
ceptivo a la comisibn territorial de equipamientos comerciales 
correspondiente, en 10s casos establecidos en el articulo 10.1 
)>, y sigue. Fero el problema esta aquí. La Ley prevé, no que 10s 
ayuntamientos han de solicitar un  informe, sino que 10s parti- 
culares han de presentar ya el informe favorable cuando entre- 
guen la solicitud de apertura de licencia en 10s propios 
ay un tamien tos. 

La licencia en 10s propios ayuntamientos tiene un plazo de 
dos meses, y luego funciona el silencio adrninistrativo positivo. 
Y la comisibn tambikn tiene un plazo de dos meses y silencio 
administra tivo positivo. 

¿Para cuáles solicitudes ha de afectar esta Ley? ¿Para las que 
lleven diez días presentadas en 10s municipios? ¿Para las que 
lleven cuarenta y cinco? ¿Para las que lleven cincuenta y 
ocho? Pues no, estamos aprobando -sefiores de la 
rnayorÍa-, estamos aprobando, con este precepte estamos 
aprobando, por silencio adrninistrativo de 10s municipios, 
todas las solicitudes que están presentadas en la actualidad. 

Porque si tiene un plazo de un mes, la coniisibn, para sesolver 
las que se han presentado después de treinta dfas, si el ayunta- 
miento tienen que esperar un mes a contestar, al particular ya 
le ha funcionado el silencio adrninistrativo positivo. Entonces, 
10 que estamos haciendo con esta Ley no es una precaución 
para que 10s ayuntarnientos informen a la comisión, cs una 
autorización directa a la hora de legislar esto, de que las licenci- 
as que e s t h  solicitadas en estos momentos, las que están en 
estos momentos, pero sobre todo las que se han presentado 
hace un mes, que todavh no se han contestado, el ayuntamien- 
to tiene la obligacibn de enviar ei informe y esperar un mes il 
que le conteste la comisión, con 1 0  cual han pasado 10s dos 
meses y funciona el silencio adrninistrativo positivo. 

Por 10 tanto, con esta decisión estim ustedcs autorizando 
todas las licencias municipales que estim solicitadas de grandes 
superficies. Las estin auiorizando con ella Es imposible cum- 
plir 10 que dice esta Transitoria Segunda, independientementc 
de 10 que decía ei sefior Colom&, que puede ser disculible o no, 
y nosotros creernos que estamos dc acuerdo con 10 que dice el 
señor Colomé. Pero 10 que sí es cvidente es que es de imposible 
curnplimiento, si se quiere que 10s ayuntamientos puedan dcci- 
dir y puedan autorixai’ o denegar las licencias. Si 10 quc se 
quiere es intervenir desde la comisión, para que 10s ayuntatni- 
entos no digan que sí ni que no y funcione ei silencio admi- 
nistrativo positivo, votemos a favor de esta Disposicibn. Pern 
que s e m  ustedes conscientes de que 10 que estarnos haciendo 
es : todas las licencias que en la actualidad existen en 10s muni- 
cipios, presentadas, y no están concedidas, con esta Disposici- 
Ón las estjln ustedes autorizando por silencio adrninistrativo 
positivo, porque saben que es imposible de que se cumplan 10s 
plazos para que antes de 10s dos meses e! ayuntamiento pueda 
decidir -el ayuntamiento correspondiente- si autoriza o de- 
niega la licencia correspondiente. 

Es por ello por 10 que nosotros creemos que es de puro senti- 
do común, no es un tema político, de enfrentamiento, hemos 
defendido en otras enmiendas las diferencias de fondo que te- 
niamos con el Grupo de la mayoria; éste no es un terna de dife- 
rencias de fondo, es sirnplemente un terna de sentido comun, 
un terna de sentido c o m h  intentar que en 10s ayuntamientos, 
que las licencias que esthn solicitadas tengan que pasnr por la 
comisiÓn es darles el silencio admhistrativo positivo de 10s 
ayuntamientos a 10s particulares que las han salicitado. Y de 
eso han de ser conscientes 10s seiiores de la mayoria y el señor 
Conseller. 

Gracias, señor Presiden te. 
El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Moltes grhcies, 

11-lustre senyor Diputat. Per a un torn en contra, té la paraula 
I’Il-lustre Diputat senyor Coll MajÓ. 

EI Sr. COLL I MAJÓ : Senyor President, senyores i senyors 
diputats, pel que fa a l’esrnena número 48, senyor Coiomé, 
nosaltres entenem que les solkituds de Ilickncia no consti- 
tueixen un dret consolidat, sin6 una expectativa del dret que, 
sobre la base de la tutela d’interessos generals, pot patir altera- 
cions. La presentació d’una petició no comporta l’adquisicib 
d’un dret; el reconeixement d’aquest dret sols pot produir-se a 
través de I’acte corresponent. I aquestes afirmacions no són 
afirmacions gratu’ites, sin6 que es fonamenten en la jurispru- 
dencia corresponent. Vegem, si no : sentencia dei Tribunal 
Suprem, 14 d’abril de 1983 -cito textualment - : ({La juris- 
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pruclencia viene declarando con rei teración, como recuerda la 
sentencia de esta sala de 23 de abril de 1932, que dichas licenci- 
as deben concederse o clenegarse de acuerdo con la normativa 
vigente en el momento de solicitarse, siempre y cuando entre 
la f’echa cle solicitud de la licencia y el tiempo habil de su resolu- 
ción, cn la tramitación normal del cxpedicnte, no se haya pro- 
ducido un cambfo del orcienamienta urbanistico, en cuyo su- 
puesto habrii que utencrse a las normas vigentes en la fecha de 
su resolución, o 10 que es 10 mismo, si las norrnas urbanísticas 
que regulan el olorgamicnto de una licencia cambiaron des- 
pués de presentada la solicitud, pero antes dc que estuviesen 
agotados 10s plazos señalaclos en el articulo 9 del Reglamento 
de Servicios de las Corporaciones Locales, para otorgar o dene- 
gar la solicitud de licencia, habrci de acomodarse la autorizacibn 
a las normas vigentes en la fecha de su otorgamiento. )) Senten- 
cia del 23 de setembre del 83 : (<Consideranda ... )>, etcbtera, 
<{las liccncias de obras deben concederse o rechazarse de 
acuerdo con las disposicimes en vigor en el moments en que 
se resuelve. )) ”hi ha d’altres, perb no m’hi referiré. 

Només per acabar, i donada la seva importancia, si que vull 
citar la sentencia del Tribunal Constitucional, Ple de 29 de 
juliol de 1986 : {(En efecto, sentado 10 anterior, caen por su 
base la rnayor parte de las alegaciones de 10s recurrentes. La 
primera de ellas, como se ha advertido, consiste en afirmar que 
10s preceptos impugnados vulneran el principio de irretroacti- 
vidad de las norrnas restrictivas de derechos individuales, artj- 
culo 9.3 de la Constitución Española. Pero dado que no se 
pueden limitar derechos que no existen, la inaplicabilidad del 
principio a este caso es evidente. Hay que advertir, por otro 
lado, que segfin la doctrina de este Tribunal, la invocacibn del 
principio de irretroactividad no puede presentarse como una 
defensa de una inadmisible pet rificacibn del ordenamiento ju- 
ridico (Tribunal Constitucional, sentencia 27/1981 de 20 de 
julio, 6/1983 de 4 de febrero, entre otras). De aquí la prudencia 
que esta doctrina ha mostrado en la aplicación del referido prin- 
cipio, seiialando que sólo puede afirmarse que una norma es re- 
troactiva a 10s efectos del articulo 9.3 de la Constitución Espa- 
ñola, cuando incide sobre relaciones consagradas )$ 

--i( relaciones consagradas )) entre comillas- <<y afecta a si- 
tuaciones agotadas )) - {( a si t uacianes agotadas )> entre co- 
millas. Y una reciente sentencia afirma que <<I0 que se prohibe 
en el articulo 9,3 es la retroactividad entendida como inciden- 
cia de la nmva Ley en 10s efectosjuridicos ya producidos de si- 
tuaciones anteriores; de suerie que la incidencia en 10s derec- 
hos en cuunto ii su proyeccihn hacia el futuro no pertenece al 
campo estricto de la irretroactividad. >) 

Desprks del que acabo d’exposar, que no és, ni mks ni 
menys, quc els judicis que assenyalen els principis que se- 
gueixen els més alts tribunals de l’Estat, crec que sobren més 
comentaris. Queda prou clar, doncs, que  el nostre Grup votari 
en contra d’aquesta esmena. 

Pel que fa a les esmenes números 49 i 50, ens veiem obligats 
a rebutjrir-les sobre la base de la mateixa motivació : nosaltres 
considerem que una vegada assentada la legitimitat de l’aplica- 
ció d’aquesta Llei a les Ilic4ncies en trlirnit, la manera correcta 
de procedir és habilitar un procediment que possibiliti l’aplica- 
ció de la. Llei a les esmentades situacions. I aixo és el que fa el 
Projecte que esteni debatent, d’una manera que creiem total- 
ment adient. Per tant, nosaltres votarem en contra d’aquestes 

. 

dues. I, finalment, pel que fa a la nbmero 51, no la podrem 
acceptar perquk nosaltres creiem que els reglaments que ha de 
desplegar aquesta Llei han d’elaborar-se i aplicar-se de manera 
progressiva. Arn b tot, considerem imprescindible accelerar al 
maxim les disposicions que afecten les Comissions Territorials 
d’Equipaments Comercials, per tal de donar eficacia immediata 
a la Llei. La resta del Reglament, senyor CigarrAn, entenem 
que requereixen una altra cadencia, no es poden fer precipita- 
dament, la reina s’ha de fer ben feta i, per tant, nosaltres vota- 
rem també en contra d’aquesta proposta. 

Moltes gracies, senyor President, senyores i senyors 
diputats. 

El Sr. VICE-PRESIDENT PRlMER : Moltes gricies, 
Ihstre senyor Diputat. Passem ja a la votació de I’esrnena, en 
primer lloc, 48, corresponent a aqussta Disposició Transitoria 
Segana, del tirup Popular. 

Vots a favor, que es posin drets, si us plau. 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena 48 ha estat rebutjada per 30 vots a favor, 65 

Esmenes 49 i 50 dei Grup Socialista. 
Vots a favor, es posin drets. 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquestes esmenes han estat rebutjades per 30 vots a favor, 

Text del Dictamen de la Disposicib Segona. 
Separada la votaci6 del primer punt del segon punt. 
Primer punt, vots a favor dei primer punt. 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquest primer punt ha estat aprovat per 91 vots a favor, 4 en 

Segon punt i b& la resta del text de la Disposició Segona 
Vots a favor, es posin drets, si us plau. 
Vots en contra? 
Abstencions? 
El segon punt d’aquesta Disposicib Transitoria Segona ha 

Passem j a  a la votació de la Disposició Final Primera. 
Vots a favor d’aquesta Disposició, es posin drets. 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta Disposició Final Primera ha estat aprovada per 94 

vots a favor, cap en contra i 4 abstencions. 
Esmena nbmero 5 1  corresponent a la Disposició Final 

Segona, del Grup Socialista. 
Vots a favor, es posin drets, si us plau. 
Vots en contra? 
Abstencions? 
L’esrnena 51 ha estat rebutjada pes 30 vots a favor, 64 en 

contra i 4 abstencions. 
Sotmetriem tot seguit a votació aquesta Disposició Final 

Segona, I’Exposició de Motius, títol i títols ... Així votem 
primer la Disposiei6 Segona i, en tot cas, després, la resta. 

en contra i 2 abstencions. 

62 en contra i 4 abstencions. 

contra i cap abstenció. 

estat aprovat per 65 vots a favor, 34 en contra i cap abstenció. 

Només, per tant, la Disposició segona. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
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Abstencions? 
La Disposicib Final Segona ha estat aprovada per 64 vots a 

Exposició de Motius i Títols. 
Vots a favor, es posin drets, si us pEau. 
Vots en contra? 
Abstencions? 
L‘ExposiciÓ de Motius, Títol i títols han estat aprovats per 

95 vots a favor, cap en contra i 4 abstencions. 
Correspon ara el torn d’explicació de vot. Per a fer-ho, tinc 

el gust de donar la paraula, en primer lloc, a I’II-lustre represen- 
tant del Grup parlamentari d’Esquerra Republicana, senyor 
Marqal Casanovas. 

El Sr. CASANOVAS : Moltes grhcies, senyor President. Se- 
nyories, em sembla que cal remarcar -abans de comenqar- 
que aquesta Llei que acabem d’aprovar es la que a Catalunya es 
fa per primera vegada amb la pretensió d’ordenar i orientar la 
distribució comercial. Creiem que aquest factor 6s important i 
aixb en fa una llei innovadora, perb que, a la vegada, ha estat 
una llei prudent, que pretén més orientar els plantejaments UT- 

banistics d’ubicació comercial, amb vistes a un3 funcionalitat 
millor en el futur de les kees comercials d’una certa entitat, 
que no pas a immiscir-se, a través d’un dirigisme més o menys 
rígid o velat, en el lliure exercici de 1’acciÓ empresarial. 

Al nostre entendre, és una Llei que vol aconseguir els seus 
fins respectant, en tot moment, les competencies municipals 
en aquesta qüestib i que, essencialment, tracta d’hasmonitzar 
I’oferta i la demanda en un indret determinat, tenint cura de 
no vulnerar la llibertat d’empresa, contrariament -i aquest és 
el nostre parer- al que s’ha volgut mantenir en un sector d’a- 
questa Cambra. 

L‘equilibri que s’aconsegueix entre els interessos del 
cornerC i els interessos del consumidor ens sembla just, i 
potser el podríem haver observat si hem vist atentament com 
s’han anat produint les votacions al llarg d’aquest debat, hi 
havia dues menes de votació, unes que volien més dirigisme i 
unes altres que volien una entera llibertat, hixb ens situa, pos- 
siblement, en aquest just equilibri que creiem que té aquesta 
Llei. Aixb ens permet dir que celebrem que aquesta Llei vegi 
per fi la llum, i mks quan totes les nostres objeccions, materia- 
litzades en una skrie d’esmenes, que tendien a millorar i a per- 
feccionar el text, no a canviar-10, han estat plenament assumi- 
des o transaccionades durant els treballs de Comissió. 

ks per tot aixo que nosaltres hem votat favorablement el 
text del Dictamen, i també algunes esmenes que han vingut a 
perfeccionar40 Últimament. 

favor, cap en contra i 35 abstencions. 

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

Illustre senyor Diputat. En representació del Grup Mixt té la 
paraula el senyor Casals. 

Et Sr. CASALS I PARRAL : Senyor President, senyores i 
senyors diputats, acabem d’aprovar una Llei que, si li ha- 
guéssim de posar un nom carn s’acostuma a POSEU en tantes 
lleis, li hauríem de posar el nom de <<la llei dels tres Consellers 
n. És una Llei que els tres Consellers de ComerC successius hi 
han tingut part i entremig també hi ha hagut una necessitat de 
retirada de la Llei en interposar-s’hi un decret de I’Estat. Tot 
aixb ja fa veure que la Llei ha tingut els seus entrebancs i desit- 
jaríem que no en tingués més a partir del dia d’avui, per6 no 

estem segurs que no els tingui. 
La realitat és que el corner$ a Espanya no té lleis, els comer- 

ciants no tenen lleis, falta un marc jurídic, que és absolutament 
necessari i que el corner$ desitja i necessjla tenir, perque el 
comerc té problemes. La Llei, sens dubte, intenta resoldre 
alguns d’aquests punts, peso, encara, a pesar de tot, en man- 
quen molts. 

Una cosa que s’oobserva, en general, a la LEei es que quan es 
presenta el conflicte entre l’urbanisme i el comerq, el conflicte 
el guanya sempre, dintre la Llei, el guanya l’urbanisrne. Segu- 
rament perqui: en urbanisme tenim com petimcies exclusives, i 
en els altres temes hi pot haver dubtes que interferim compe- 
thcies dels altres, perb, de fet, no és una tbnica bona per al 
comerq aquest fet que sempre estigui sotmes mks a I’urbanis- 
me que ei que són les seves prbpies necessitats, 

I ,  en realitat, el corner€ té solucions, perb, a la Llei, creiem 
que al Projecte de Llei -potser perque no ha volgut ser el co- 
mplert que hauria de ser, o que desitjariem que fos- l i  manca 
imaginació, l i  manca tractar alguns temes corn s6n les agrupaci- 
ons d’empreses, com és l’ajut a la joventut; segurament li man- 
quen aquests ternes perque són ternes que toquen sempre el 
pressupost, i tocar el pressupost és una cosa que ens e& vedat, 
als diputats, ens ho veda el Reglament, I’Executiu vol que 
el toquem. En aquest país - - i  lamento dir-ho- I’Únic que pot 
tocar el pressupost, sense cobrat- sou de diputat es Manteea <(el 
 coix^, que, trencant fanals, arriba a aconseguir, almenys en el  
cas’del pressupost de I’Estat, introduir una esmena de 50.000 
milions, cosa que no ha aconseguit mai cap diputat en cap legis- 
latura en aquest pais. Certament els comerciants no són gent 
que sortira al carrer a trencar fanals per defensar els seus drets, 
pero, a pesar de tot, creiem que la Llei saltisfi alguna necessitat 
del comerq, creiem que 6s bo que existeixi la Llei i per aquest 
motiu el nostre Grup ha votat favorablement el text del Dicta- 
men, menys en un cas, i aquest cas és aquell cas que fa referkn- 
cia al fet que es pot arribar a determinar la capacitat del corner- 
ciant, cosa que sembla que vagi contra els temps moderns, 
sembla que vulguem establir una selectivitat; si els estudiants 
no la volen per entrar a la universitat, hem de dir que els co- 
merciants no la volen per comencar l’exercici de la seva profes- 
sió, Per tant, ens fa por que hagi quedat dintre la Llei aquesta 
possibilitat d’establir una selectivitat per al comerciant. 

Per la resta, hem donat el vot favorable perquk hem cregut 
que és bo, encara que hi trobem les mancances que hem dit. 

Moltes gracies. 
EI Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Moltes gracies 

iklustre senyor Diputat. En nom del Grup Popular té ta paraula 
I’J1.iustre Diputat senyor Víctor Colom&. 

El Sr. COLOMÉ ; Moltes gricies, senyor President. EI 
nostre Grup s’ha mantingut contrari, durant el debat d’aquest 
Dictamen, a aquesta nova Llei, no perque cregui que no és ne- 
cessiria una regulaci6 del cornerc a Catalunya, sinó perque 
creu que la Llei d’Equipaments Comercials atempta contra la 
llibertat d’empresa i que la regulacib es podia fer tenint en 
compte principis antimrrapolistics, sense necessitat d’aqust 
gran intervencionisme que creiem que cornportara aquesta 
Llei. 

Hem volgut ser els pioners de tot 1’Estal amb aquesta Llei, 
cosa que, per se, no és dolenta, perb aixb cornportari que al 
mateix temps, serem els conills d’índies amb que se n’experi- 
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rnen tara l’apl icació, 
I aquesta Llei, com tota llei intervencionista, pot suposar 

I’anquilosament del seclor amb el consegüent perjudici final 
que l i  pot repercutir quan, segons la Llei, el que fem és tractar- 
10 de protegir. 

EI Grup Popular, defensant la lliure empresa, no defensa la 
llei del més fort sinó la lliure competencia, i el que I’Admi- 
nistració hauria hagut de procurar és, precisament, que es re- 
spectessin els principis d’aquesta lliure competencia sense per- 
metre que part del sector pogués actuar COM un nou monopoli 
vigilant i protegint els drets dels petits comerciants sense 
atemptar contra els drets dels grans. 

1 aquesta labor d’agulla de la balanGa -dificil, sí, pero no 
impossible- que tenia I’oobligaciÓ dc personalitzar la Generali- 
tat, queda convertida, amb aquesta Llei, en una funció d’intru- 
sisme t de fals proteccionisme. 

EI que no voldria, de cap de les maneres, el nostre Grup i jo 
mateix és que aquesta Llei respongués als motius electoralis- 
tes, encara que les expectatives que ha despertat, falses, com a 
la fi es veurii, així ens ho poden fer pensar. 

Per acabar, en nom del Grup Popular, he de lamentar que es 
perdi, amb l’aprovació d’aquesta Llei, una important ocasib 
per incidir en el que si que són els greus enemics del sector del 
comerq, la competencia deslleial i les prictiques monopolisti- 
ques. El sector s’hauria vist molt mes beneficiat amb una 
gestió envers el Govcrn central de sol-licitud de revisió i 
posada al dia de la Llei de repressió i de practiques restrictives 
de la competencia que no pas en la Llei que aquesta Cambra 

Queden encara ,a Catalunya molts sectors en perill. Demano 
des d’ara que no se’ls salvi de la mateixa manera que amb 
aquesta Llei es pretkn salvar el sector del corner$; la societat 
civil vol llibertat i no intervencib. 

’ acaba d’aprovar. 

Moltes grAcies, 
El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Moltes grkies, 

iilustre senyor Diputat. En nom del Grup parlamentari Socia- 
lista, per fer i’explicació de vot corresponent té la paraula 
I’itlustre Diputat senyor Carlos Cigarrin. 

EI Sr. CIGARRÁN : Muy Honorable Presidente, sefioras y 
scñores diputados, el Grupo Socialista ha votado muy favora- 
blernente una mayoria del articulado de esta Ley y, evidente- 
mente, se ha abstehido en algunos artkulos puesto que tenia- 
mos unos redactados alternativos que mejoraban el contenido 
cle la Lcy y votslmos en contra, fundarnentalmente, a aquellas 
partes que considerhbamos mis  negaiivas, bhsicdmen te la ietra 
el del articulo 1 I ,  que es un aspecto ambiguo que deja la posibi- 
lidad a IR comisión territorial de actuar con un criteri0 que no 
se sabe exactzimenfe bien 10 que es, a la composición de la 
propia comisión y, evidentemente, a la disposición transitoria 
segundu punto dos, como he explicado con anterioridad. 

Estri Ley que acabamos de aprobas es una Ley que en su Ex- 
posición de Motivos y en su contenido general inicial pretende 
regular las estructuras comerciales en  Catahfia, y tiene una 
base, bhsica y fundamental, reoogida de algunos textos o de al- 
gunas experiencias europeas, pero que, de alguna forma, es 
una Ley de rnedias tintas. 

Es una Ley que pretende solucionar 10s problemas de las 
estructuras cornerciales pero no llega a fondo en 10s mecanis- 
mos que van a permitir o no darles solución. Por ejemplo, el 

señor Conseller hablaba en su intervención inic’ial de 10s pro- 
blemas del comercio, y explicaba, entre 10s problemas del co- 
mercio, la gran proliferación de pequeños comercios. Esta Ley 
en ese terna no entra a fondo, no da 10s instrumentos que per- 
mitan entrar a fondo en este tema, 

Es una Ley intervencionista, o en términos similares --¡ce 
el señor Colomé. Yo creo que cuando se regula un tema, como 
en este caso, un tema que afecta la actividad econh ica ,  de 
alguna forma la Administracibn tiene que tener un tipo de 
intervencibn. Cuando se hace una ley, se hace, normalmente, 
para proteger el interés general y normalmente tambien para 
beneficiar a 10s mils débiles frente a 10s fuertes; csto es 1Ógico y 
esa tenia que ser la intencibn de la Ley. Pero se da la casualidad 
de que solamente hay un aspecto en el que verdaderamente la 
Administracibn interviene. Hay un sólo aspecto en el que la 
Administracibn interviene, que es en la creación de una comi- 
sibn territorial para decidir desde la Administración un informe 
favorable o no a la impiantación de grandes superficies. Ei 
resto es un redactado ambiguo en muchos casos, que deja la po- 
sibilidad de que la Administracibn a c t b ,  pero que no quiere 
dejar remarcadas las herramientas, 10s htiles que se han de uti- 
lizar para poder llevar a la practica la consecución de 10s objeti- 
YOS previstos en la Ley, y en ese tipo de intervencionisrno, ese 
tipo de intervención que hace la comisión territorial, yo creo 
que el Grupo de la mayoría tienen ustedes razón que es inter- 
vencionista, peso tienen del intervencionisrno una concepción 
diferente del que tenemos 10s socialistas. Nosotros creernos 
que si la Administracibn tiene que intervenir en beneficio del 
interés general o en beneficio de favorecer a 10s débiles frente 
a 10s fuertes, tiene que intervenir, pero ei legislador ha de darEe 
10s instrumentos y 10s textos adecuados que Ie permitan inter- 
venir sin que la Administración, sea la que sea, tenga la posibi- 
iidad de que es:i intervención sea arbitraria, mientras que el 
Grupo de la mayaría hace un tipo de intervencionisrno a iravés 
de 10 que queda en esta Ley, y de 10 que va a ser la actuación de 
las comisiones territoriales, que no digo que se produzca, pero 
que se pueden producir arbitrariedades a la hora de tomar de& 
siones. Parece como que se tiene la confianza de que el Grupo 
que actualmente regenta el Gobierno de la Generalitat, el Go- 
bierno de Convergencia, sin necesidad de que tenga unos 
textos adecuados, ya es 10 suficientemente sensato como para 
no cometer arbitrariedades a la hora de tomar decisiones 
cuando se tiene que intervenir. 

Nosotros creernos que, sea el gobierno que sea, la Admi- 
nistracióii, cuando tiene que intervenir tiene que intervenir 
con 10s textos adecuados que le permita no cometer arbitrarie- 
ciades; mande quien mande en las administraciones competen- 
tes, en las administraciones que tienen que actuar. No estarnos 
desconfiando del grupo tal o dei grupo cuál; estamos legislando 
en esta Chmara para que las administcaciones públicas actúen, 
y actÚen con el rnáximo de textos legales adecuados, que les 
perniita actuar sin ningún tipo de posibilidad de ambigiiedades 
o de actuacions que puedan, en algún caso, parecer poc0 
regulares. 

Nosotros creernos que 10 IÓgico es que para el10 se admitie- 
ran nuestras enmiendas, las enmiendas que perrnitian elaborar 
unos programas de orientacihn para et equipument comercial en 
el tema de 10s ayuntarnientos grandes y ios cabeceras de comar- 
ca, y después, evidentemente, hay otro tema fundamental y es 
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la composicibn de las comisiones, que parece que no tiene gran 
importancia porque, en el fondo, es la Administración la que 
tiene la mayoria, pero tiene importancia sobre toclo desde el ta- 
Iante que se tiene desde el Grupo de la mayoria, de no admitir 
que 10s débiles en estos casos de 10s sectores sociales que han 
de participar en las comisiones, que son 10s consumidores y 
son 10s sindicatos, tengan una participacibn adecuada. 

De bodas maneras, intentando defender a 10s débiles del co- 
mercio, yo creo que se está en una situación ..., es una Ley de 
medias tintas, es una Ley de intentar convencer con el discurso 
a 10s pequeños y medianos comerciantes, pero en el fondo de- 
jando la puerta abierta para que los grandes sigan carnpclndo 
por sus respetos. 

Creemos que esta Ley podria ser mejorable; no obstante, 
hemos votado favorablemente aquellos aspectos positives que 
creernos que la Ley tiene. 

Gracias, sefior Presidente; gracias, sefioras y sefiores 
diputados. 

El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Gracies, Mustre 
senyor Diputat. Per a I’explicacib de vot, en nom del Grup par- 
lamentari de Convergkncia i Unió, té la paraula l’il-lustre Di- 
putat senyor Coll i Majó. 

El SE: COLL I MAJb : Senyor President, senyores i senyors 
diputats, mitjanqant aquesta Llei que acabem d’aprovar la Ge- 
neralitat aprofundeix mes en E’exercici de Ics seves competen- 
cies exclusives sobre importants hees, corn són el cornerc 
interior, com ks I’ordenació del territori i defensa dels consu- 
midors i d’usuaris, la qual cosa ja es motiu suficient perque la 
Llei &Equipaments Comercials hagi merescut el nostre recol- 
zament. Pero, a més, i’hem recolzat perqui: respon a unes ne- 
cessi tats realment sentides i freqiientmen t manifestades pel 
mateix sector, i que beneficia, així mateix, els consumidors. 
Aquesta Llei ajuda també a completar el proposit del Govern 
d’ordenar I’ac t i v i tat comercial a Ca tal unya, tractant de conci 1 i- 
ar els interessos dels comerciants i dels consumidors; procu- 
rant evitar confrontacions i antagonismes, que sortosament 
van perdent raó de ser en quasi tots els ambits del desenvolupa- 
ment d’aquesta activitat economica, essent més evident 
aquesta tendkncia en la regulació dels equipaments comercials. 

En aquest sentit, cal destacar que la Llei que acabem d’apro- 
var és una Llei equilibrada perque preveu, a travbs de les cn- 
missions territorials, la participacib en la presa de decisions fo- 
namentals de tots els sectors directament implicats. 

La Llei, així mateix, respecta profundament 1 ’autonomia 
municipal, perb no oblida la responsabilitat que correspon a la 
Generalitat de propiciar un marc adequat perqui: els municipis 
exerceixin la seva competencia en les materies que els són pro- 
pies. Per aixb es dóna igualment i expressament als ajunta- 
ments competencia per a l’atorgament de llicencies d’obertura 
d’establiments comercials, sens perjudici de subjectar la con- 
cessió d’algunes d’elles, aquelles que per les seves característi- 
ques puguin afectar ambits supramunicipals, a un informe pre- 
ceptiu favorable, en I’emissib del qual, per altra part, també hi 
participen els ajuntaments. 

En aquest mateix sentit, s’estirnula els ajuntaments, sense 
obligar- 10s i rnperat ivamen t , a elaborar programes d’oorientació 
per a l’equipament comercial, facilitant les pautes en les quals 
s’han de basar, amb la finalitat que disposin d’una eina que els 
ajudi en la tasca d’adaptar progressivament els equipaments co- 

mercials de les seves poblacions a les necessitats de consum i 
de compra dels seus ciutadans. 

Malgrat aixo, els importants objectius de la Llei aqui plante- 
jats podrien quedar frustrats sense les previsions que aixi 
mateix es contenen en la Llei, per tal que el planejament urba- 
nistic d’ara endavant contempli els importants factors sociolo- 
gics que cal tenir en compte en les ubicacions dels equipaments 
comercials de les poblacions, i per veure també reserves con- 
cretes de sol per a equipaments bisics O bé d’iinterks social que 
no es poden improvisar per les seves característiques esiructu- 
rals i que per aquest motiu hauran de formar part de les deter- 
minacions de caricter general del planejament. 

Finalment, direm.. . 
EP Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Silenci, si us plau. 
EI Sr. COLL I MAJ6 : ... que hem recolzat aquesta Llei 

sense reserves perquk fuig de reglamentarismes i, en canvi, 
proporciona el marc adient per tal que, rnitjanqant un desenvo- 
lupament harmbnic i ordenat, contribueixi a racionalitzar el 
comerq a Catalunya. 

I no voldria acabar sense agrair abans i ben sincerament les 
diverses aportacions i la bona disposició acreditada en tot 
moment dels diversos ponents d’aquesta Llei : el senyor 
MarGal Casanovas, el senyor Cipriano Garcia, el senyor Victor 
Manuel Colom6 i el senyor Cartes Cigarrán, i també agrair el 
treball i 1a.col.laboracib del lletrat senyor Pau. 

En aquest sentit, cal assenyalar que al primer Projecte: hi 
foren presentades 149 esmenes; aquest primer Projecle Tou re- 
tirat, C Q ~  .ja saben les senyores i els senyors diputats, després 
de promulgar-se el Reial Decret-llei 1/86, de E4 de mar$, de 
Mesures Urgents, i es va fer per tal d’aadaptar el Projecte al que 
establia aquest Reial Decret-llei. 

El segon Projecte, el que acabem d’aprovar, que ja va reco1 li  r 
diverses propostes de les que en principi s’havien formulat, 
s’hi van presentar 75 esmenes. Després dels trhrnits de ponkn- 
cia i de comissi6 n’han quedat, per ser defensades en aquest 
Ple, 5 I ,  de les quals 8 han estat acceptades o retirades, resul- 
tant, en definitiva, que de les 149 esmenes presentades 
originiriament, 106 d’elles -més del 70%- han estat accepta- 
des, transaccionades o retirades, la qual cosa demostra que hi 
ha hagut una gran voluntat de comprensió i d’aproximació 
-fins on ha estat possible, naturalment- per part del nostre 
Grup, representat en aquesta ocasió per la senyora Trinitat 
Neras i jo mateix. 

I aixb ha estat així perquk tant a ella corn a mi mateix ens 
movia l’afany de voler contribuir ben positivament a la raciona- 
Iitzacib del sector comercial, racionalització vista des d’una 
perspectiva global i d’acord amb les necessitats de consumidors 
i d’usuaris. 

I voldríem que I’aportació d’aquesta Llei servis també per 
ajudar a fer de Catalunya un país mks avancat, un país més 
modern, un pais més semblant a les arees mes desenvolupades 
d’Europa, ara que ja hi estem integrats, si més no aquest 6s ei 
nostre desig i aquesta 4s la nostra esperanqa. 

Moltes gracies, senyor President, senyores i senyors 
diputats. 

El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Grhcies, Iflustre 
senyor Diputat. 
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Elecció d’un representant del Parlament 
de Catalunya en el Consell Social de la 
Universitat Politkcnica de Catalunya 

Fiissem, ja, al punt següent de I’ordre del dia, que 6s el punt 
segon, que es refereix a I’elecció d’un representant del nostre 
Parlament en el Consell Social de la Universitat Po l i th i ca  de 
Catalunya. Voldria recordar que l’eleccib s’ha de produir per 
majoria absoluta, d’acord amb la Llei de Coordinació Universi- 
th ia ,  i que aquesta, d’acord amb el nostre Reglament a I’article 
80, serh una votació sccreta mitjanqant papereta. 

Per tant, procedirem tot seguit a I’elecció d’aquest represen- 
tant a la Universitat Politecnica de Catalunya. Tot seguit, els 
Secretaris referiran el nom dels il-lustres senyors diputats. 

Aquesta Presidkncia esperaria un breu temps, a f i  i efecte que 
els illustres senyors diputats puguin emplenar la papereta de 
votacib corresponent, sense suspendre, pero, la sessió. N o  se 
suspen. IPUUSU.) 

Comenqa la votació. 
Senyor Secretari, procedeixi a la lectura dels senyors 

diputats. 
(D’acord amb I’articlc 80 del Regiament, les 1. Sres. diputudey i 

d s  i. Srs. diputats sbn cridats nominalment J X J ~  ordre aifabetic 
perquil vagin a la Mesa i dipositin a I’urPla Ics pflperefm EI M. H. 
Sr. President úc. Iu Generdirur, els H. Srs. diputais que s h  mem- 
bres dei Consd kiwcutiu, el Ad. ff. Sr. Pwsident dd Parlament, la 
i, Sra. Diputada i els 1. 9 s .  diputats que sriw mpmbres de la Mesu 
stin uiduts aia final.) 

El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Moltes grkies.  
Algun 11-lustre Diputat no ha estat cridat? (Pausa.) Per tant, 
moltes grBcies. Procedirem a I’escrutini. 
(Es /)mr&ix u I ’evcturini de les puperetes,) 
Ha resultat elegit el senyor Josep Ibhñez i Serlserrich per 78 

vots, 20 vats en blanc, 1 vot al senyor Hortali, 2 vots al senyor 
Vernet, 1 vot al senyor Santacreu, 1 vot rl la senyora Trinitat 
Neras i 1 vot al senyor Subirh. 

Eleccib de dos representants del Parlament de Catalunya 
en el Consell Social de la Universitat Autbnorna de 

llarcelana 

Passem al punt segiient de !’ordre del dia, que 6s el puní 
íerccr, i correspon a I’eleccih del representant que aquest Parla- 
ment ha de fer en relació amb el Consell Social de la Universi- 
tat Autbnoma, votació dc semblants caracteristiques, és rl dir, 
que I’elecció dels representants -el mandat dels quals vull re- 
cordar que és de quatre anys a partir de la data d’aquesla elec- 
ció, requereix majoria absoluta, rl’acord amb els articles 4.1 .g) 
i 7.3 de la Llei de Coordinacib Universitiria i de Creació de 
Consells Escolars. 

De la mateixa manera, aquesta eleccib, i ci’acord amb I’arti- 
cle 80 del Reglament, ha d’ésser una votaci6 secreta mitjanqant 
papereta. Deniuno als senyors uixers que tinguin la bondat de 
repartir les corresponents paperetes per procedir tot seguit a 
I ’eieccib corresponent. (Purao ihrp7.) 

Comencem la votació. 11-lustre Secrethifi, faci el favor de re- 
lacionar els il-lustres diputats. 

(L, ‘ucotd ctmh I ‘urtidí~ 80 d ~ l  Ríy.$u~~iiwt, IPS I, Stm. dipirtaíics i 
ris 1, Sis. c/ipim&s sbii uidats  tmmi~iaimc,,i/ p ~ r  iirííw alfi7hP?ir 

perque wgin a la Mesa i dipositin a fhrna IPS papeietes. El M. H. 
SI: President de iu Gerreralitat, els H. Sts. diputats que sbn mem- 
bres dei Comell Ewcuiiu, ei M. 1-1. Sr. Presideni del Parlament, la 
1. Sra. Diputada i els 1. Srs. diputats yiie shn membres de la Mesa 
scin crida is a / , f M  *I  

EI Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Algun Diputat no ha 
estat cridat? (Pausa.) Per tant, comencem a fer l’escrutini. 

(Lx  p r o c ~ d ~ i x  a I ’esuLrrini.) 
Els reprcsentants en el Consell Social de la Universitat Auto- 

noma seran els senyors Joan Bages i Moreno i Antoni Perea i 
Oliva, que han aconseguit el qubrurn necessari en obtenir 75 
vots. 

Han estat també votats el senyor Hortal&, amb 1 vot; el 
senyor Santacreu, amb 1 vot; el senyor Subiri, amb 1 vot, i 
s’lian enregistrat 20 vots en blanc. 

Eleccib d’un membre del Consell Assessor 
de RTVE a Catalunya 

Per tant, passem ja al punt següent, que és I’elecció d’un 
membre del Consell Assessor de RAdio i Televisió. Aquest 
també,.., demano als senyors uixers que reparteixin les papere- 
tes, tambk. es procediri rnitjanqant votacib secreta, mitjanqant 
paperetes. (PuusuJ 

Per a aquesta elecció es requereix majoria simple. Pausa.) 
Corn he dit, d’acord amb I’article 7 de la Llei Reguladora del 
Consell Assessor de Rhdio i Televisió de Catalunya, es re- 
quercix irnicament la majoria simple. (husu.)  

Procedirem tot seguit a la votació. El senyor Secretari, que 
tingui I’arnabilitat i cridar els ilhwes senyors diputats, per fer 
la corresponent votació. 

(D’acotd amb I’artid~J #O &I ReglurnenfJ IL~~s I. Sws. diputades i 
els I ,  Srs. dip  rtuts s6n o-idais mminalment p w  nríirc aífu bktic 
p ~ 4 u P  vaxin a In Me.w i diposiíin a I’urna IPS pflpwtes. EI M. ff. 
Sr. Presidmt d~ la Gs~ntmtitat, PIS H. Stns. dipuiats q ~ ~ e  shn mem- 
bres del C’unsd E x w f i u ,  el M. fi. St: Ptwidcnt del Purlament, la 
1. Sra. iiiputucla i CES 1.  SI:^. diputats que són rnívnbres de fa MPSU 
sQn cridats a1,finaI ,) 

El Sr, VICE-PRESIDENT PRIMER : Algun Ilnlustre 
senyor Diputat no ha estat cridat? (Pausa,) Aleshores, proce- 
dim a I’escrutini. 
(Es yrac.&ix a Ikscrirtini.) 
Ifa estat elegit membre del Consell Assessor de Televisió 

Espanyola a Catalunya ei senyor Santiago Ballesté i Clofent, 
amb 69 vots. Se n’han registrat 26 en blanc, un per al senyor 
Santacreu, un per al senyor Prenafeta, un per cz la senyora Sana- 
bra i un per a la senyora Servitje. 

Suspendrem la sessió per reprendre-la a dos quarts de cinc 
de la tarda, 

Se suspen la sessió. 
(shn les dues del m¡Lydia E ri014 tninitts.) 
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daritat. Per aixo la nostra proposta Bs clara 1 eixamplar 
I’aabast de la Resolució que el dia 27 de novembre es va circum- 
scriure Únicament a Xile. Ha passat ja algun temps, i creiem 

EI Sr. PRESIDENT : Es reprbn la sessib. que no es inoportú proposar a aquesta Cambra una proposta 
Aquesta Presidkncia ha de proposar que ei punt número 5 de que, no per ser més Brnplia, ha de ser més diiu’ida; ans al contra- 

l’ordre del dia : Eleccio d’un membre del ConseIt d’Admi- ri : un veritable clam a ia llibertat i als drets humans pec a tots 
nistració de la Corporació Catalana de Radio i Televisió, atesa els pobles del continent americh que sofreixen opressió. 
la majoria que requereix l’esmentada elecció, es tramiti no Tots sabem que, de vegades, el silenci pot ser entks corn una 
abans de les sis de la tarda, i en acabar, naturalment, ei punt de mena de complicitat, perb la convicció dernocritica d’aquest 
l’ordre del dia que en aquell moment s’estigui substanciant. Si Parlament és prou ferma corn per allunyar expressament 
no se suscita cap objecció o cap oposició, aquesta Presidkncia qualsevol suspichcia. Perb, si el silenci es prolongava, seria una 
considerari aprovada aquesta proposta per assentiment. injusticia i un tractament discriminatori a pobles igualment 
Pausa.) germans. 

Penso que no podem oblidar en aquest instant els llaqos en- 
tranyables que, de bell antuvi, han lligat Catalunya arnb Cuba. 
No és en va que encara avui, esiiu rere estiu, les costes de Cata- 
lunya ens reben al comph captivador de les havaneres, que 
han arribat a ser una de les més arrelades i populars manifesta- 
cions de I’esperit catali en el terreny de I’cxprcssió musical. 

I no podem ignorar sense mks ni més els cubans, molts 
d’ells de pares o avis catalans, que avui viuen exiliats a casa 
nostra. Molts hem viscui arnb ells I’emoci6 que els aplega B 
qualsevol església el 8 de setembre, dia de la seva patrona, 
Nuestrn Señora de la Caridad del Cobre, i he pogut veure en el 
seu esguard el plor, I’enyoranca, i el que és mes dramhtic, la 
inipotencia i la trista seguretat que no tornaran a trepitjar la 
phtria que els va veure neixer. 

Alguns diputats feien referencia en aquell Ple als dispositius 
policiacs i repressius que coaccionaren el desenvolupament de 
Msamblea de la Civilidad, I aquell virtual estat de setge ens 
sembla molt greu, i s’ha de denunciar, com aquí s’ha fet, sense 
eufemismes, pero tinguem també present que molt dificilrnent 
cap de nosaltres es pot imaginar la mera possibilitat que a C’uba 
s’arribés a construir una assemblea semblant. Fa tant de temps 
que dura, i ha estat tan brutal la repressió, que potser s’ha arri- 
bat a perdre la llavor de la llibertat, i aixo tarnbk és molt greu, 
senyores i senyors diputats. 

M’he referit a Cuba per l’especial lligam que té amb Catalu- 
nya, pero el pronunciament que avui demanem s’ha d’adrcqar 
a tots els altres pobles que avui pateixen a Iberoarnerica una vi- 
olacib sistemitica dels drets humans i no poden viure en 
llibertat. 

Demanem, senzillament, una declaració que doni honor a 
tots els ciutadans de Catalunya que han arribat a casa nostra en 
la trista nau de l’exili, vinguin cl’aallh on vinguin. Una declaracib 
que, com l’aprovada per unanimitat el dia 27 de novembre, 
ultrapassi les nostres fronteres i dugui a tots els pobles opri- 
mits, sense discriminació ni exclusió de cap d’ells, el suport de 
tot el poble catala, Eepresentat aquí per un ventall de partits po- 
lítics que tenen en comú el respecte a la llibertat i a una consti- 
tució democrhtica. 

Refermem, doncs, avui, no amb casacter particular, sinb 
universal, la nostra solidaritat corn a institució arnb tots els 
pobles germans d’Iberoamkrica, sotmesos a qualsevol tipus de 
dictadura, i fem-ho sense reserves, perque la violaci6 dels 
drets fonamentals de l’ésser h u m i  no es pot justificar ni en 
nom de I’ordte ni en nom de la revolucib. 

Ei Parlament de Catalunya, com a cambra politica, ha de 
regir-se per criteris objectius i d’universalitat, a l’hora de defen- 

Modificació de l’ordre del dia 

Proposició no de Llei 
de Solidaritat amb Tots els Pobles Iberoamericans 

Sotmesos a R&ims 1’)ictatorials 

No havent-hi cap objecció, passarem, doncs, al punt següent 
de !’ordre del dia, que és : Debat i votacib de la Proposició no 
de Llei de Solidaritat amb Tots els Pobles Iberoamericans Sot- 
mesos a Regim Dictatorials, presentada pel Diputat Ilhstre 
senyor Jorge Fernández Diaz, juntament amb altres diputats 
del Grup parlamentari Popular. Aquesta Presidencia tb el gust 
de donar la paraula a 1’11-lustre Diputat senyor Simó Pujol 
perque defensi aquesta Proposició. 

EE Sr. PUJOL i FOLCRA : Molt Honorable senyor Presi- 
dent, senyores i senyors diputats, el proppassat 27 de novern- 
bre aquesta Cambra va aprovar una proposició no de llei de 
condemna al regim xilk i de solidaritat amb el seu poble. En 
aquella ocasió, nosaltres vhem presentar una esmena, perque 
enteniem que, fonamentalment, aquesta proposició mancava i 
deixava de respondre uns interrogants, interrogants que eren O 

poden ser, per exemple per que només al r&gim X i l e ?  ks, 
potser, Xile, el país mes agermanat amb Catalunya de tots els 
que estan sotmesos a rkgims dictatorials? És, potser, el rkgim 
dictatorial xile, el més antic de tots eis paisos iberoamericans? 
Bs, sens dubte, la més ferotge de totes les dictadures arnerica- 
nes? A aquests interrogants, nosaltres, amb tota cordialitat, 
creiem que no. (I?emw. de veus.) 

L’ampliació de la Proposicib no de Llei arnb I’esrnena que 
presentavern, des del nostre punt de vista, aclaria, almenys, 
iots aquests interrogants. Malgrat tot, no va ser per a nosaltres 
cap sacrifici retirar l’esmena, amb la qual preteníem ampliar l’a- 
bast de la condemna feta aquell dia al rkgim xik. Ens vhrem fer 
ciirrec que el carkter extraordinari --no pas reglamentiria- 
ment, encara que si humanament- d’aquella solemne sessib 
requeria un suport unhime. 

Ens va semblar més prudent abstenir-nos d’introduir cap 
principi de discussió, encara que creiem perfectament assumi- 
ble per Ia totalitat de la Cambra la idea que aquell dia presenti- 
vern per via d’esrnena i que avui es plasma com a proposició no 
de llei. 

La psevia estada d’una delegació d’aquest Parlament a Sant¡- 
ago de Xile i la predncia en aquest hemicicle de la senyora 
vídua d’AlIende no 3é si justificaven l’aprovacib d’una resalu- 
ciÓ dirigida expressament i individualment a un sol poble, obli- 
dant en el mateix acte altres pobles també sotmesos a dictadu- 
res, fins avui privats del nostre ai&, del nostre ajut i de la nostra 
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sdr aquests dies aquesta Proposicid, no de Llei, que és pel qu 
d’una manera solemne, demanem ei suport d’aquesta Camt 
a la següent Proposició no de Llei, expressada en aquesks 
termes : 

<(El Parlament de Catalunya reafirma la seva solidaritat amb 
tots els pobles iberoamericans sotmesos a regims dictatorials, 
amb independhcia de la seva ideologia política, i manifesta el 
seu desig que s’acabi tan aviat com sigui possible la situació 
d’opressib d’aquests pobles, i que s’hi defensin els drets 
humans Sense exclusions. )) 

El Sr. PRESIDENT : Comenca el debat de la Proposicib no 
de Liei, a la qual han presentat esmenes el Grup Socialista al 
Parlament de Catalunya i el Grup parlamentari del Partit Socia- 
lista Unificat de Catalunya, Aquesta Presidencia té el gust de 
donar la paraula a 1’11.lustre Diputat senyor Casares per defen- 
sar I’esmena presentada pel seu Grup. 

El Sr. GASARES : Molt Honorable senyor President, seny- 
ores i senyors diputats, en nom del Grup Socialista, em corres- 
pon defensar l’csmena que hem presentat a la Proposició no de 
Llei del Grup Popular que acaba de s e r  defensada. 

Tot i que fonamentalment m’haig de referir al text que con- 
stitucix aquesta Proposició no de Llei, la defensa que se n’ha 
fet ara fa un moment m’obliga a introduir el tema fent constar, 
en primer lloc, que, des del nostre punt de vista, i em penso 
que des del de la gran majoria d’aquesta Cambra, no hi ha abso- 
lularnent cap discriminacib a favor del poble de Xile ni en 
contra de cap altre poble en l’aprovacib que es va fer, fa uns 
dies, de l’anterior Proposició no de Llei. 

Entenem que no hi ha hagut en aquest Parlament cap tracta- 
ment discriminatori; si Xile va merkixer una iniciativa parla- 
mentaria de solidaritat, aixb, em penso que va ser degut, no so- 
lament al fet que la situació del poble X i l e  ho mereix sense ne- 
cessitat de cap altra consideració, sin6 també al fet que s’havien 
produit unes circumsthncies molt excepcionals, que van ser, 
corn vostks tots saben, la invitacib, el viatge i I’estada a Xile 
d’una representació de tots -absolutament de tots- els grups 
d’aquesta Cambra, que van tenir ocasib d’observar sobre el 
mateix país les condicions de Ea seva vida social i política, i en 
varen portar un testimoni directe i ,  diria, fins I tot cilid. 

Aquesta experiencia de solidaritat humana i fisica justificava 
i exigia la iniciativa que es va prendre, i que va ser aprovada per 
unanimitat, desprb de la sola vacil.laci6 del Grup Popular. 
Perb tractar d’extrapolar aquesta situaci6 a altres casos, i 
encara no ti tots els casos, ens sembla que, si més no, Bs pe- 
rillbs. És perillós per la dinimica que obre. Així i tot, s’ha fet, i 
la nostra voluntat és encaixar aquesta iniciativa del Grup Popu- 
lat en uns termes que puguin mereixer la unanimitat de tota la 
Cambra. 

S’ha mencionat aquí, solament, un altre poble, que jo recor- 
di, de I’America llatina : el cas de Cuba. Nosaltres, penso que 
ho puc dir ben clarament, no tindríem cap inconvenient a ex- 
pressar que veiem la necessitat que Cuba vagi progressant en el 
carni del respecte als drets de la persona, sobretot pel que fa als 
drets individuals, civils i polítics, ja que, evidentment, no hi ha 
democracia cabal si no es respecten tots eis drets humans en la 
seva total extensió. 

Perb no podriem oblidar que aquest, Cuba, és un país que ha 
fet un esforc historic per treure la població -la seva 
població- de la degradació, de la corrupció política, de I’opres- 

5 caciquista, de Pa postració sanithria i de E’analfabetisme més 
bens, i que tot aixb ho ha fet a les portes d’una gran potencia 

,gLie ha intentat envair el seu territori, que li ha negat el pa i la 
sul i que, quan l i  ha semblat, d’un cop de m i  militar ha enva’it 
pa’isos veins i ha enderrocat regims només perquk no l i  eren 
plaents. S6n circumstincies, senyores i senyors diputats, a 
tenir en compte. 

Per tant, si haguéssim de personalitzar, potser la miltor 
manera d’ajudar Cuba a progressar cap a una democrhcia total, 
completa t acabada, seria la de mostrar el nostre refús, el de la 
consciencia universal per actes de prepotencia i de transgressib 
de les normes del dret internacional que bloquegen i paralitzen 
molts processos de democratització. 

I dit aixo, nosaltres hem d’explicar que, cenyint-nos estricta- 
ment al text proposat, advertim una coincidencia total en I’es- 
perit que anima aquesta Proposta de resolució, pec6 que, al 
mateix temps, nosaltres tractem de completar-la, precisament 
pesque s’acompleixi I’objectiu d’universalitat que el mateix 
grup proposant vol perseguir en el text introductori, i que així 
ho diu expressament. 

Per tant, nosaltres creiem que a continuació del text que 
constitueix i’apartat a) de la Proposicib, i que nosaltres respcc- 
tem íntegrament, perquk creiem que és irreprotxable en la 
seva formulació, i que diu, com vostks saben, que <<EE Parla- 
ment de Catalunya reafirma la seva solidaritat amb tots els 
pobles i beroamericans )) -aquí nosal tres proposaríem <<de 1’A- 
merica Llatina>>, pero aixb, evidentment, ks una qiiestió 
menor- <<sotmesos>>, diu, <<a rkgims dictatorials amb inde- 
pendencia de la seva ideologia política )), nosaltres hi afegiriem 
el segiient text : tcaixi CQIYI amb aquells que lluiten pel ple re- 
specte a la seva sobirania, per decidir lliurement el seu desti i 
contra tota agressió exterior, sigui econhica, política u rnili- 
tar. H 

Ens sembla a nosaltres que aquest text, el que acabo de 
llegir, afegit a I’anterior, fa o faria el nostre acte de solidaritat 
més ampli, més generós i més eficaq. 

Tots sabem, senyores i senyors diputats, que una dictadura 
és un fenomen de coacci6 sobre la llibertat de les persones i 
dels pobles, que pot tenir el seu origen tant a I’interior carn a 
I’exterior del territori del pais que la pateix. Aquest és un fet 
que no podem oblidar si es tracta, corn pretén la Pcoposicib 
que se’ns ha presentat, de prendre en consideracib exclusiva- 
ment I’Area de 1’Amhrica Llatina. No cal sinó pensar en el cas 
de Nicaragua, un poble sotmes a la pressib constant i impleca- 
ble de la gran potencia que és Nord-america, que condiciona i 
coacciona el lliure dret d’aquest poble a seguir el destí que s’ha 
marcat i que l’obliga a viure en una situació de legítima defensa 
contra les diverses formes d’agressió armada i econbmica que 
aquella gran potkncia esta desenvolupant i que, a més a més, 
ho fa desafiant la sentencia del Tribunai Internacional de 
I’ Haia. 

Per consegüent, cal aprofundir en les situacions complexes i 
diverses que es produeixen en les terres del centre i del sud del 
continent americi. No es pot abraqar amb una declaració es- 
quernatica tot un teixit de problemes, un teixit de problemes 
que van des de les miserables condicions de vida de milers 
d’bssers humans fins als fenbmens subtils, pero aclaparadors, 
del colonialisme econbmic. 

Cal, doncs, tenir present que els drets que cal ajudar a defen- 
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sar a tot m e u ,  i sobretot en aquestes condicions, van des dels 
drets civils i polítics de carhcter individual Fins als drets dels 
pobles a establir lliurement la seva condició politica i st fornir el 
seu desenvolupament econbmic, social i cultural dins del ple 
exercici de la seva sobirania. 

Aixb 6s el que diu, ni més ni menys, en paraules textuals, 
l’article primer dels Pactes Internacionals de Drets Civils i Polí- 
tics, i, evidentment, tot aixb, passant per la defensa dels drets 
coklectius, de carkter econbmic, social i cultural. 

En segon lloc, dins d’aquest plantejament, nosaltres propo- 
sariern un segon apartat; el proposem en I’esmena que hem 
presentat. En aquest segon apartat, nosaltres tractaríem de 
donar tot el suport possible -en termes, evidentment, de soli- 
daritat moral, perquk aixb és evidentment tot el que podem 
fer- a les accions i iniciatives internacionals que avui s’estan 
desplegant, per ajudar a la solució dels conflictes armats que te- 
nyeixen de sang 1’America Central. bbviament, ens referim, 
sense mencionar-la expressament i sense excloure’n cap altra, 
a iniciatives corn ies del Grup de Contadora, que reuneixen el 
més ampli suport dels paisos d’Europa amb qu8 nosaltres 
tenim les majors afinitats. 

Creiem, senyores i senyors diputats, que aquesta manifesta- 
cib, tal com nosaltres l’hem redactada, recull prou bé la 
menció de la defensa dels drets humans, que es fa present en 
I’apartat de la lletra b) de la Proposicio no de Llei, al mateix 
temps que l’implica en una acció política eficient, Aquest apar- 
tat, doncs, diria el.segiient : <(El Parlament de Catalunya ex- 
pressa la seva confianqa en 1’exit de totes les iniciatives que, ba- 
sades en el respecte dels drets humans, en la promocib de mil- 
lors condicions de vida i en I’obediencia a les normes del dret 
internacional, tenen per objectiu pacificar els conflictes armats 
que avui estan oberts a 1’America Central, )r 

Jo espero, el nostre Grup espera, que aquesta aportació sigui 
entesa no com una posició alternativa, sinó com un element de 
millora del text proposat, que li dbna, evidentment, una gran 
dimensió d’universalitat --alb que busca, precisament, la Pro- 
posició no de Llei- i que, per tant, podrh ser incorporada a la 
Proposta. 

si no fos així i es pogués c6rrer el perill d’uuna interpretacib 
esbiaixada, parcial, a un text insuficient o poc explícit o, pitjor 
encara, ambigu, nosal tres no podriem votar favorablement la 
Proposició del Grup Papular. Sincerament, per& pensem que 
IIQ serB així i que al voltant de la nostra esmena o de qualsevol 
altre text semblant es produira encara la unanimitat de la 
Cambra. 

Moltes grhcies. 
EI Sr. PRESIDENT : Continuant aquest debat, tinc el gust 

de donar la paraula a 1’IMustre Diputat senyor Maties Vives, 
del Grup parlamentari del Partit Socialista Unificat de 
Catalunya. 

EI Sr. WVES : Moltes grhcies, senyor President. Senyores i 
senyors diputats, el nostre Grup venia a aquest debat, ve a 
aquest debat, amb voluntat que la resolució que finalment 
aprovem pugui ser-ho per unanimitat. 

Aixi varn enfocar les converses en el moment que debatíem 
la Proposta de Resolució, a partir del compromís adoptat per di- 
versos parlamentaris d’aquesta Cambra a Santiago de Xile; així 
varn entendre la retirada de l’esmena que ei Grup Popular va 
presentar llavors i aquest és l’esperit que ens animava i que ens 

anima a I’hora de debatre la que tenim al davant. 
Afortunadament, el text que tenim ai davant, si som capaqos 

de fer abstraccici de les paraules de 1’IMustre Diputat senyor 
Simó Pujol en la seva intervenció de presentació, encara ens 
estimula aquesta recerca d’unanimitat -i vull remarcar- ho : 
el text escrit, no les paraules del senyor Simó Pujol en la intro- 
duccib d’aquest debat. 

Perquk, senyor Pujol, si el que vostk vol fer és una resolucio 
sobre Cuba, faci-la, i discutirem sobre Cuba; el que no es pot 
fer ks caure en un cert sabotatge dels mots, i quan ei text diu 
una cosa -perque voste hi pot haver llegit <<Cuba>); jo podria 
llegir Cuba i ,  per que, no?, Paraguai, o podria llegir, per qub 
no?, el setge constant d’una determinada superpotkncia a Ni- 
caragua, o podria llegir l’illa de Grenada, o podria llegir l’encer- 
cfament econbmic per la via del deute als pa’isos sud-americans. 

Per tant, el nostre Grup vol donar per no rebudes, en el 
marc de la cortesia parlamentaria més exquisida, les paraules 
que voste ha pronunciat de presentació d’aquesta proposta de 
resolució, perqub si em haguéssim de cenyir a aquelles pa- 
raules, i no al text escrit, dificilment podriem donar el nostre 
suport a aquesta proposta de resolució. 

Per tant, com que entén el Grup parlamentari dei PSUC que 
aquesta Cambra no és ningú per salvar cap poble, que els 
pobles se salven ells mateixos quan volen i quan la prbpia si- 
tuació histbrica de cada país els empeny a fer-ho contra el 
rkgim que no els deixa expressar, com a tal poble, amb plena 
llibertat, a nosaltres l’únic que ens queda fer, corn a cambra le- 
gislativa de Catalunya, ks, en tot cas, manifestar valors de soli- 
daritat, d’empenta amb aquest combat, no ens pertoca, ? nos- 
altres, salvar cap poble, cap, ni el cubh, ni el de Paraguai, ni el 
xilk, ni el de Grenada, ni el d’aquella gent que va damunt dels 
vaixells que encerclen avui la petita Nicaragua. No ens toca fer 
aixb. 

En conseqükncia, com que no ens toca fer aixb, i com que el 
que cal és anar al text escrit que tenim al davant, nosaltres el 
varn llegir amb molta atenció i vam fer-hi dues esmenes : 
i’una, a I’apartat a), L’apastat a) diu que <<reafirma la seva soli- 
daritat n, el Parlament, <<amb tots els pobles iberoamericans 
sotmesos a rkgims dictatorials amb independkncia de la seva 
ideologia politica>>. Del mateix text es dedueix que la voluntat 
del Grup parlamentari Popular, dels diputats que la van presen- 
tar, anava segurament mks eqlli de tal o tal país, pel text 
plural, pel text divers, pel text que col.loca les situacions inde- 
pendentment de la Seva ideologia política. 

El que es plantejava el nostre Grup parlamentari, dkiern : 
per quk només iberoamericans? Per quk ho hem de limitar a 
una part del territori del globus? Per quk no donar peu a intro- 
duir en aquest apartat a> el principi d’universalitat? I que ens 
empenyia a aixb? Ens empenyia a aixb les mateixes paraules 
del Diputat senyor Pujol, quan en el debat de Xile no feia refe- 
rencia només a un país; deia, textualment : <<les nostres reso- 
lucions han de ser amb carhcter d’universalitat, sense exclusi- 
ons, i defensant uns principis fonamentals de manera general, 
defensant tots eIs drets humans E defensant-los en tots els llocs 
on es conculquin.)) Senyor Pujol, convindra amb mi que té 
poc a veure aquesta dealaració que vostk va fer el 27 de novern- 
bre passat en aquesta sala, amb la seva exposició inicial en la 
tarda d’avui. 

Perd, repeteixo, com que el que anem a votar és el text con- 

- 
Fascicle segon 
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cret, apel-lant a aquest principi d’universalitat, a tots els llocs 
on es conculquin, plantegem la supressió dei mot << iberoameri- 
canw de manera clara, que quedi de manera clara, mes ben 
dit, en el text, que <<reafirmem la nostra solidaritat amb tots 
els pobles sotmesos a rkgims dictatorials amb independencia 
de la seva ideologia politica arreu del món D, arreu del món. I 
voste, senyor Pujol, em dira, també a I’Afganistan; també a 
I’Afganistan, senyor Pujol, també; també a l’Afganistan, 
senyor Pujol. 

Segon punt. Apartat b). <(Manifesta el seu desig n, diu la re- 
solució <<que s’acabi tan aviat corn sigui possible In situació 
d’opressió d’aquests pobles defensant els drets humans sense 
cap tipus d’exclusions. 1) Nosaltres diem : defensa deis drets 
humans? D’acord. Que desaparegui I’opressib dels pobles? 
D’acord. Per& corn s’aconsegueix, aixo? I és precisament per 
aquest motiu que la nostra esmena, que pretén substituir 
aquest apartat segon per un text que digui que : (<El Parlament 
manifesta la seva solidaritat amb els pobles que Iliuten contra 
situacions d’opressió de qualsevol tipus o d’agressió a la Seva 
integritat nacional, i reclama per a tots els pobles un ordre 
social que respecti plenament tots els drets humans i civils. 
Així mateix, es manifesta a favor d’un ordre internacional més 
just basat en la pau, la cooperació i el respecte a I’entitat nacio- 
nal dels pobles.>> Per que? Perquk la defensa dels drets 
humans i la desaparició de I’opressió dels pobles, senyor Pujol, 
senyors del Grup Popular, II-lustres membres de la Cambra, 
s’acansegueix basicament amb la lluita de tots i cadascun d’a- 
quests pobles, amb tots i cadascun d’aquests pobles en lluita 
per la defensa dels drets humans, per la desdparicib de les 
opressions a I’interior del seu país, i a nosaltres ens pertoca la 
solidaritat, I’estima, I’afecte, la comprensió cap a aquesta 
lluita, de tots els pobles. Perb també s’aconsegueix eliminant 
les agressions exteriors als pobles que fan cami’cap a la demo- 
crhcia, sovint amb dificultats, sovint amb penalitats, sovint 
amb rkgims que, contemplats des del que en podríem anome- 
nar la democrhcia tradicional del nostre continent vell, ens 
poden semblar no plenament democratics, per6 que segura- 
ment compartiríem si estiguéssim a I’interior de la seva situació 
en aquests piisos, eliminant, per tant, les agressions exteriors, 
ja siguin militars, j a  siguin polítiques, ja siguin -que no se n’o- 
blidi ningú -, també, economiques, a través de I’exportació 
del deute i dei propi finanqament, exportant aquest deute cap a 
l’exterior. 

I s’aconsegueixen, també, amb un ordre internacional mks 
just, sense amenaces de guerra de les galaxies, amb voluntat 
clara de desnuclearitzar el conjunt del globus de la terra, amb 
voluntat clara de reduir el que són arsenals militars en el con- 
junt dels paisos; amb un ordre internacional més just, i aquí 
cap la critica a tothom, als que vostk ho ha fet, als altres, als de 
més enllB i a aquells que no chpiguen dintre de cap d’aquestes 
tres qualificacions. 

I, en definitiva, la lluita per I’emancipació dels pobles, per la 
defensa dels drets humans, es fa també amb la defensa dels 
valors de la pau i de la cooperació. 

I tot aixb que acabo de dir suposo que no estranya cap senyo- 
ra ni cap senyor Diputat, perque ésq en definitiva, el que ha 
hagut de fer el nostre poble : la comprensib que vam rebre de 
parlaments forans al nostre poble, la solidaritat que varn rebre 
de sectors -dels més diversos del conjunt d’Europa i del con- 

‘ 

junt del globus- que estaven en situació de democracia, en la 
nostra lluita contra la nostra dictadura; i perquk, segurament 
-el nostre Grup parlamentari segur, i vostes segurament 
també, proposants de la Resolució-, no hagueren acceptat 
que cap parlament d’arreu del m6n els vingués a salvar; sabíem 
que ens haviern de salvar nosaltres, i sabÍem que, en tot cas, de 
fora el que ens podia venir era la solidaritat, la comprensió ¡ la 
batalla d’aquell poble que, dintre de la seva dernocricia, lluita- 
va per un ordre econbmic i polític i social en el conjunt del 
globus, més just en els valors de la pau i en els valors de la 
cooperació. 

Per tant, senyores i senyors Diputats, senyor Pujoi, si són ac- 
ceptades les nostres esmenes, el nostre Grup parlamentari 
-les nostres esmenes o esmenes d’altses grups que vagin en 
línia amb el que representa la nostra voluntat d’incorporació al 
text-, nosaltres votarem a favor de la Proposta de Resolució, 
amb aquesta voluntat d’unanimitat del conjunt de Ic? Cambra, 

Que quedi clar -i vull acabar com he comenpt- que aixb, 
en lot cas, ens ho plantegem al marge d’intervencions que 
-ho repeteixo- entenem que no són del nostre grat. Per 
que? Doncs perque quan s’escriu una cosa en un text, entenem 
nosaltres que cal sortir a defensar exactament el que es diu en 
aquest text i ,  en qualsevol cas, ei nostre Grup parlamentari, 
que dóna el valor que dóna a les paraules, i el valor que dóna 
als textos i les resolucions i a allb que votem, en definitiva, 
del que vol deixar clara constancia és que votarem a favor d’un 
text escrit, amb independencin de les opinions que hagim 
pogut escoltar aqui. 

Naturalment, si no són acceptades les nostres esmenes, en 
la mesura que entenem que limitar-ho a la zona iberoamerica- 
na és quedar-se curt, i que en el conjunt del globus hi ha altres 
situacions de dictadura, d’opressió, de manca de I l i  bertats, de 
manca de respecte als drets humans, nosaltres no podr im 
donar suport a aquesta Resolució, perquk entenem que fóra 
limitar-la; si en el seu moment va ser a Xile, com a conseqüen- 
cia d’un viatge de la nostra delegació d’aquest Parlament de Ca- 
talunya alli, ara es quedaria curt si ho limitbssim a E’area ibero- 
americana; cal fer-ho extensiu al conjunt del globus i ,  natural- 
ment, cal incorporar-hi aquestes agressions exteriors que con- 
stitueixen per a molts piisos, de la mes diversa indole -corn 
diuen vostes, amb independkncia de la seva ideologia 
política-, ingerencies de I’exterior a una situació interna que 
en res ajuden la recuperxi6 de les llibertats i de la dernocracia. 
Posat que no fossin acceptades les esmenes, ens veuriem en 
I’obligació no de votar en contra, perque podriem compartir 
parts segurament importants del text, perb tampoc de votar-la 
a favor; entenem que es que el Parlameni de Catalunya es 
queda curt i que, no havent-hi cap compromís previ d’aquest 
Parlament, fbra bo que la Resolucib s’estengués al conjunt del 
globus de la terra, en els rnbs diferents piisos, en els més dife- 
rents pobles que pateixen aquesta opressió. Si són acceptades 
-ho repeteixo, ho reitero, vull tornar-ho a remarcar-, pel 
que fa al text escrit, nosaltres hi donaríem suport a partir de 
I’explicació que acabem de fer. 

Moltes grkies, senyor President. 
EI Sr. PRESIDENT ; Ara, aquesta Presidkncia donara la pa- 

raula als representants dels grups parlamentaris que no han 
intervingut, per ordre normal de menor a major. 

EI Grup Mixt vol intervenir? L‘IHustre Diputat senyor Gar- 
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riga té la paraula. 
El Sr. GARMGA : Senyor President, senyores diputades, 

senyors diputats, a nosaltres ens ha semblat perfectament 
adient, adequada i feta en un moment oport6 aquesta Proposta 
del Grup Popular. 

Ens felicitem de les paraules que hem sentit, especialment, 
per boca del senyor Maties Vives del Grup del PSU. 

Creiem que és necessari en aquest moment, i quan es fan 
propostes d’un nivell etic important -encara que puguin no 
ser prhctiques perque no podem forcar ningu a ésser lliure- sí 
que hem &intentar no enfosquir ni aigualir propostes ni con- 
ceptes polítics. 

Recordo que no fa gaires anys jo  vaig consultar un volum de 
I’Enciclopkdia Britanica, i hi veia un llistat dels pobles que no 
gaudien d’un sistema demacratic lliure i parlamentari com del 
que nosaltres gaudim. Em va cridar molt l’atenci6 -no els re- 
cordo, pero aixo est4 a l’abast de qualsevol de vostes-, i 
creiem que aixb ens ha de fer reflexionar seriosament i tenir 
molt en compte la proposta que ha fet el representant del Grup 
del PSU, de la globalitat de la nostra decisió. Penso que en 
1’8nim de tots nosaltres esti aquella anhcdota que quan sentim 
sonar el timbre de casa, puguem estar segurs que 6s el reparti- 
dor de la llet el que truca. Aixo pensem que és important tenir- 
ho en compte. 

. I no ens fa res votar-hi favorablement, i creiem que s’ha d’ar- 
ri bar a una transacció entre les esmenes proposades pels grups 
que han parlat abans de mi, per arribar a trobar un acord que 

I permeti -ho repeteixo- votar unhimement aquest concepte 
&tic que tenim de la vida i de les llibertats, perquk creiem que 
el que volem és viure sense por i viure en llibertat, i aixb 8s el 
que votarh el Grup Mixt. 

Crhcies, senyor President. GrBcies, senyores i senyors 
diputats. 

El Sr. PRESIDENT : En representació d’Esquerra Republi- 
cana de Catalunya, tinc el gust de donar la paraula a I’Itlustre 
Diputat senyor Víctor Torres. 

El Sr. TORRES : Ericies, senyor President, senyores i seny- 
ors diputats. Voldríem manifestar, de bell antuvi, la nostra dis- 
conformitat amb el prefaci de la Proposició de Llei presenta- 
da pel Grup Popular, en el sentit que representa una certa simi- 
litud, o si vol una certa continuitat, amb la Proposició de Llei 
que va aprovar aquest Parlament el 27 de novembre per unani- 
mitat, de solidaritat amb el poble xilk. El 27 de novembre, de 
qul: es tractava? Es tractava purament i simplement de posar 
en compliment un compromís adquirit per uns parlamentaris 
catalans invitats oficialment a Xile; diputats catalans que repre- 
sentaven la totalitat del ventall politic d’aquesta Cambra. I, en 
el curs de la nostra estada a Xile, ens virem poder adonar que 
existia un moviment internacional important d’ajut i recolza- 
ment a favor d’aquells 135 parlamentaris xilens que havien 
estat desposse’its per la violkncia dels seus mandats i de les 
seves funcions demomkament adquirides. 

En aquella assemblea ert aquell hotel de Santiago, varem 
viure uns moments d’intensa emoci6 en rebre els missatges 
punyents i emocionants de les forces vives d’aquella república 
-<<república H entre cometes. I allí, tant Esteve, corn Marta 
Mata, corn Ferran Camps, corn Maties Vives, com Arcadi Cal- 
zada, com jo  mateix, ens vhem adonar que esthem assistint a 
un moment histbric per a aquell poble de Xile. I, al final d’a- 

quella assemblea memorable, nosaltres, en representació del 
Parlament de Catalunya, varem adquirir el solemne compro- 
mís d’inforrnar-vos, a vosaltres, diputades i diputats d’aquest 
Parlament, d’aquella situació i de prendre aquelles mesures 
que estiguessin al nostre abast, per tal de donar un escalf i un 
reconfort a aquell poble avui dia humiliat. 

I vhrem fer tot el que podíem fer. %rem fer una trista Propo- 
sició no de Llei, que jo vaig recordar, en aquell debat del 27 de 
novembre, que era ben poca cosa, comparat amb el que nos- 
altres voldríem poder fer n favor d’aquell poble malaurat. 

El 27 de novembre, es tractava, doncs, de demostrar una so- 
lidaritat envers aquell poble, i una condemna d’un rkgim que 
ha convertit les situacions excepcionals en situacions perfecta- 
ment normals i cotidianes. I, en aquestes, ens trobem amb la 
Proposició no de Llei, del Grup Popular, en la qual, establint 
un parang6 amb aquella situació, pretén, ni més ni menys, que 
condemnar les dictadures dels paisos i beroamericans atlh on 
existeixin. 

Bé, nosaltres, naturalment, estem contra les dictadures. 
Estern contra les dictadures d’lberoamkrica, estem contra les 
dictadures africanes, asiitiques, ocehiques i europees, i 
--com deia ara el Diputat Garriga- hi ha unes estadistiques 
que demostren que avui dia hi ha milers de milions de ciuta- 
dans d’aquest planeta que estan governats per regim que no 
tenen res a veure amb la nostra concepció de la dcmocricia. 
Per tant, la Proposta del Grup Popular o és insuficient o és ex- 
cessiva, perque si realment vol condemnar totes les dictadures 
no ens hem de limitar -COM deia molt bé Maties Vives- a 
una zona determinada d’aquest planeta, sinó que les hem d’es- 
tendre a totes les zones on existeixen dictadures, de signe dife- 
rent, pero totes igualment deplorables, i totes igualment 
entristidores. 

13s per aixb que ei nostre primer moviment en la primera iec- 
tura d’aquesta Proposicib no de Llei va ser no diré de rebuig, 
pero sí d’una extrema retickncia, perque varem pensar que 
fugia una mica del marc del nostre Parlament, i que, per altra 
part, era un plantejament desencertat. 

Perb, després, amb una reflex% més profunda, el nostre 
Grup parlamentari va convenir que, finalment, la intencionali- 
tat -la intencionalitat-, que no l’expressib en fa defensa que 
ha fet el Diputat Pujol -i amb aixb comparteixo totalment la 
reflexi6 de I’aamic Maties Vives-, la intencionalitat és digna 
de tot respecte, 1 que, per altra part, nosaltres no oblidem que 
el Grup Popular, quan es va plantejar la Proposició no de Llei 
unithria relativa a Xile, i que el Grup Popular va presentar una 
esmena, un dels arguments que nosaltres li virem donar 
perquk retirés aquella esmena, i pogubssirn assolir una votació 
brillant I unanime, de recohment al poble xilk, era precisa- 
ment aquesta : si .voleu presentar una altra proposició, d’un 
aItre tipus, un altre dia, presenteu-la, i la discutirem amb un 
prejudici favorable. I aquest és el cas. 

ks a dir que, amb totes les reserves que he exposat --i que 
podria continuar explicant perquk n’hi podria haver moltes-, 
nosaltres tenim la intenció de votar favorablement la Proposi- 
ci6 no de Llei del Grup Popular. 

Pero, en dir aixb, m’agradaria afegir que la nostra satisfacció 
seria més gran si el Grup Popular fes un esforq particular per in- 
corporar al seu text totes aquelles esmenes presentades pel 
Partit Socialista i pel Partit Socialista Unificat que, al nostre 
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judici, milloren indiscutiblement e1 text presentat; li donen un 
abast de precisib, un abast extensiu que, al nostre judici, és in- 
dispensable per, almenys, donar un mínim de credibilitat a la 
Proposició no de Llei que estem debatent. Aquest és el nostre 
sentiment; repetim la posició del nostre Grup; votarem favora- 
blement, pero votaríem favorablement amb més convicció i 
amb més satisfacció si, efectivament, ens adonivern que ei 
Grup Popuiar es fa ressó de les assenyades i oportunes remar- 
ques que han fet tant el Partit Socialista com el Partit Socialista 
Unificat. 

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

cia i ünib tinc ei gust de donar la paraula a l’Il4ustre Diputat 
senyor Ferran Camps. 

El Sr. CAMPS I VALLEJO : Moltes grkies, senyor Presi- 
dent. Senyores i senyors diputats, per segona vegada en tres 
mesos aquest Parlament de Catalunya es pronuncia sobre les 
dictadures a America. La primera vegada ens vam centrar en 
un cas conegut i visitat per una delegació d’aquesta Cambra; 
n’han parlat ja els meus antecessors suficientment corn perqub 
no continuem tractant el tema que ja varn resoldre el 27 de no- 
vembre. Ara, d’una manera més generica pero nu pas superfici- 
al, es planteja el problema, ja suscitat al seu dia, d’altres dicta- 
dures existents al continent americh. El nostre Grup parlamen- 
tari de Convergkncia i Uni6 s’ha mostrat contrari, inequivoca- 
ment, a tutes les dictadures, siguin del color ideologic que 
siguin, perb, és mks, nosaltres volem que quedi manifest que 
som contraris a aquells regims que utilitzen u accepten el 
temor corn a rnitjh polític; a aquells que desitgen crear regims 
de partit Únic i perjudiquen, oprimeixen o persegueixen 
qualsevol oposicib; als que impedeixen, rnitjanqant la corrup- 
ció o la faisificaci6 de vots, la creació d’estructures autentica- 
ment democritiques; a tota violaci6 deis drets humans perque, 
aEli on aquests són menyspreats, la pau interior i exterior és en 
perill. Ens manifestem també contraris a aquells qui mantenen 
les injustícies socials i economiques de les persones o dels 
pobles, i també volem, encara, afegir-hi que som contraris a 
aquells rkgims que mantenen discriminacims racials. 

Nosaltres creiem que, malauradament, no ens podem limitar 
als estats de procedkncia iberoamericana, a les ameriques hi ha 
altres repúbliques procedents d’estats europeus que també 
estan sotmeses a rkgims dictatorials o que violen temes dels 
que hem esmentat ara mateix. Nosaltres preferiríem no citar 
cap dels estats que tots, possiblement, tenim a la ment, N’hi ha 
que mantenen dictadures d’engh de fa decades; altres sbn molt 
més recents. Pero nosaltres creiem que el que ens hem de plan- 
tejar ks quina k s  la nostra actitud ¡, sobretot, de cara al futur. 

Nosaltres creiem que hem d’ajudar el procés de democratit- 
zació i a consolidar la pressió contra tots els governs dictatori- 
als, i que cat concretar la solidaritat per a aquells qui estan 
patint i lluitant valentment per la defensa de l’ideai col-lectiu 
d’una societat de persones I liures. Cal desenvolupar, doncs, 
una politica activa perquk tots -i ,  al capdavant, eis mitjans de 
comunicacib- informin al mhxim I’opinió pública de les si- 
tuacions poc conegudes, perque aixi en el futur es puguin con- 
solidar rkgirns de democricia pluralista ¡ participativa. 

Nosaltres creiem que avui estem col-laborant en aquesta 
tasca, creiem que aquest text té el seu interks i que podria 
millorar-se amb algunes de les esmenes que s’han presentat i 

que el deixarien molt més reeixit encara. 
Nosaltres ens volem reafirmar en la defensa de la democricia 

parlamentaria, de la justícia social, dels drets humans, en espe- 
cial els concretats en la Declaració Universal dels Drets 
Humans de Pes Nacions Unides. 

Moltes grhcies, senyor President; moltes gricies, senyores j 
senyors diputats. 

El Sr. PRESIDENT : Ara aquesta Residencia hauri de 
donar la paraula a I’Il~lustre Diputat proposant de la Preposició 
no de Llei perquk fixi la seva pasici6 en relació amb aquestes 
esmenes. 

Ell-iustre Diputat senyor Simó Pujol té la paraula. 
EI Sr. PUJOL I FOLCRA : Senyores i senyors diputats, al fil 

de la intervencib del Diputat del PSUC, defensant I’esmena 
que han presentat, jo voldria llegir breument un paragraf molt 
curt, que crec que podrh aclarir algunes de les suspicacies que 
ell manifestava. Aquest paragraf deia : ~ M ’ h e  referit a Cuba 
per I’especial lligam que te amb Catalunya, pero el pronuncia- 
ment que avui demanem s’ha d’adrec;ar a tots els altres pobles 
que avui pateixen a Iberoamkrica una violació sisternat ica dels 
drets humans i no poden viure en llibertat. )) 

Senyor Vives, jo dic Cuba, diu voste que alli on jo dic Cuba, 
voste llegeix altres pobles; hi estic d’acord : voste poc conti- 
nuar llegint-ho com vulgui ¡ jo dir-ho també corn em sembli. 
Vostb ha pensat que jo, en la meva intervenció, parlava d’algun 
afany o d’alguna vocació de salvar algun poble, jo no crec que 
en la meva intervenció -vvostk ho ha dit dues vegades-, hagi 
parlat de salvar ningú. Entenc, potser, que era part de la seva 
exposició, que en gran part tampoc comparteixo, i en canvi sí 
que estic d’acord amb part de les seves tres esmenes. 

Senyores i senyors diputats, fent honor a la nostra posició ex- 
pressada amb les meves paraules en la passada sessió del 27 de 
novembre, en la qual ressaltava els conceptes d’universalitat i 
d’evitar exclusions quan parlem dels pobles sotmesos a dicta- 
dures, ¡ tenint en compte que per a nosaltres és molt apreciable 
la unanimitat de la Cambra i que forgosament ens obliga -i 
encara que no vulguem ens condiciona-, nosaltres acceptari- 
em part de les esmenes del Grup del PSUC i del Partit Socialis- 
ta de Catalunya, que podrien queclar concretades en el segljent 
text : {(Proposició no de Llei de Solidaritat amb Tots els 
Pobles Sotmesos a Rkgims Dictatorials. EI Parlament de Cata- 
lunya, primer, reafirma la seva solidaritat amb tots els pobles 
sotmesos a rkgims dictatorials, amb independkncia de la seva 
ideologia politica, aixi com amb els que lluiten per decidir 
lliurement el seu destí contra tota agressib exterior, sigui eco- 
nbmlca, politica, O militar, i reclama per a tots ells un ordre 
social que respecti plenament tots els drets humans i civils. 
Així mateix, es manifesta a favor d’un ordre internacional més 
just, basat en la pau, la cooperacib i el respecte entre els pobles. 

>>Segon. Manifesta ei sen desig que s’acabi tan aviat corn 
sigui possible la situació d’opressi6 d’aquests pobles sense cap 
exclusió. M Entenem que, d’aquesta manera, queden recollides 
les opinions dels diferents Grups esmenants; creiem que 
potser d’aquesta manera i d’una vegada queda reafirmat el con- 
cepte d’universalitat i creiem que tota la Cambra donara suport 
a aquesta nova Proposició no de Llei. 

Moltes gricies. 
EI Sr. PRESIDENT : Anem, doncs, a sotmetre a votació el 

text tat com ha quedat redactat després de les admissions que 
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I’IMustre Diputat que el presenta ha posat de manifest. 
Els qui siguin favorables a aquesta Proposició no de Llei, tal 

com ha quedat ara redactada, que tinguin la bondat de posar-se 
de peu dret. 

Els qui hi estiguin en contra? 
Els qui s’abstenen? 
EI text d’aquesta Proposició no de Llei de Solidaritat amb 

Tots els Pobles Sotmesos a Rkgirns Dictatorials ha estat apro- 
vat per unanimitat dels presents. 

Proposta de Constituci6 d’nna Comissió 
per al Seguiment dels Jocs Olímpics del 1992 

Passem ara a la Proposta de Constituc% d’una Comissi6 per 
al Seguiment dels Jocs Olímpics de 1992, presentada pel Grup 
parlamentari del Partit Socialista Unificat de Catalunya i Es- 
querra Republicana. Per defensar-la, tinc el gust de donar la pa- 
raula a 1’IIlustre Diputat senyor Lucchetti. 

EI Sr. LUCCHETTI : Senyor President, senyores i senyors 
diputats, breument, perque la importancia del tema no reclama 
que els demani més atencib, i que estern segurs que totes les 
senyores i els senyors diputats entendran el perquk d’aquesta 
Proposició que presentem conjuntament el Grup d’Esquerra 
Republicana i el nostre Grup* Hi ha un esdeveniment, que ks 
un esdeveniment important, no únicament per a Barcelona, 
sinó per a Catalunya; un esdeveniment que esta despertant, 
que desperta i que despertari encara més una &rie d’expectati- 
ves, expectatives respecte a la situació economica, el desenvo- 
lupament econbrnic aquí, a Catalunya, respecte a les necessi- 
tats de definir la catalanitat, com hem dit moltes vegades, d’a- 
quests Jocs, que no perqui3 siguin mes catalans deixaran de ser 
menys universals. Pensem que poden plantejar-se, en el dese- 
volupament d’aquests Jocs, conflictes -i utilitzo la paraula 
<<conficte>> amb el to més normal- que es donen en el desen- 
volupament de qualsevol esdeveniment d’aquesta magnitud : 
conflictes urbadst ics, conflictes econhics, etdtera. 

Per tant, nosaltres entenem que el Paríament de Catalunya, 
com a part importantissima de la Generalitat, no pot quedar al 
marge d’un esdeveniment d’aquest tipus, com hem dit moltes 
vegades, ho hem dit molts, perb ho ha dit també el Molt Hono- 
rable President de la Generalitat : <(Res del que passa a Catalu- 
nya pot ser ali& a la Generafitat.>> Nosaltres entenem que 
aquest Parlament ha de tenir un seguiment, un seguiment pru- 
dent d’aquest tema per, com a representants del poble de Cata- 
lunya, en tot moment, poder donar la seva opinió respecte a 
un tema tan impostant; especialment perque entenem que els 
Jocs OIímpics no hicament afecten Barcelona -i, en aixo, 
tots hi estern d’acord-, perb que s’han de donar d’una deter- 
minada manera, i que ha de contribuir, el desenvolupament 
dels Jocs Olímpics, a un reequilibri territorial de CataEunya. 
Hem de pensar que cal no concentrar el pes d’aquests Jocs h i -  
cament a la Regió l ,  o Únicament a Barcelona, sinó que cal que 
ajudin aquest necessari reequilibri territorial de Catalunya. 

Cal aconseguir també que aquests Jocs Olímpics no es portin 
a terme comportant una &rega financera, una &rega fiscal 
especialment sobre les capes populars, sinó que cal buscar me- 
canismes de finanqament hgils, mecanismes de finanqament 
imaginatius, que, per tant, resolguin aquest problema; que cal 
que aquests Jocs no es basin, Únicament i exclusiva en I’esport 

d’élite, que hi hagi també una preshncia important decisiva del 
desenvolupament de I’esport popular, i, finalment, que 
aquests Jocs es portin a terme tarnbk amb un total respecte i 
amb una prekncia del que és la llengua i la cultura catalanes. 

Els Jocs Olimpics, com han estat aquests Últims esdeveni- 
ments a diferents paisos, no són Únicament uns jocs esportius; 
es converteixen, com ho és també I’esport, en un esdeveni- 
ment cultural, i nosaltres creiem que, des d’aquest Parlament, 
cal que vetllem tambk pe3 contingut i el respecte a la llengua i a 
la cultura catalanes dintre del desenvolupament d’aquests Jocs. 

6s per aixb que nosaltres presentem la formació d’aquesta 
Comissió de Seguiment en el Parlament de Catalunya i els de- 
manem el vot favorable i la presa en consideracib. 

Moltes grhcies. 
El Sr. PRESIDENT : Hi algun torn en contra d’aquesta pro- 

posta? No hi ha torn en contra. Bé, aleshores, aquesta Presi- 
dhc ia  esta disposada a donar la paraula als grups que vulguin 
manifestar la seva posició en relació amb aquest tema. El 
senyor Marwl Casanovas té la paraula, 

El Sr. CASANOVAS : MoItes grkies, senyor President. Se- 
myories, nosal tres hem participat en la presentació d’aquesta 
sollicitud de creaci6 d’una Comissió especial per al seguiment 
dels Jocs Olímpics de 1992, perquk creiem que és un fet molt 
important que afecta profundament la vida de tots nosaltres, la 
vida pública de Catalunya, i ,  molt en especial, la de la ciutat de 
Barcelona. 

Com en d’altres casos que els fets, un fet determinat, afecten 
la marxa de la nostra naci6, nosaltres creiem que, en aquest 
cas, podem i devem formar una Comissió, crear una CorpisSió 
que segueixi degudament els passos per a la celebració d’a- 
quests Jocs Olimpics. 

Nosaltres hem estat sempre pel seguiment d’aquests Jocs 
Olímpics. Ja en el moment en quk I’Alcalde Maragall va venir 
a la Comissió de Cultura a exposar-nos les pretensions de I’AI- 
caldia de Barcelona en aquests Jocs, ja varn posar una skrie, 
varn veure que hi havia una s&rie de condicionants que nos- 
altres volíem que quedessin clars i que ens preocupaven 
profundament. 

No cal dir-ho, són, des del nostre punt de vista, la catalanitat 
d’aquests Jocs, la remarca dara de la identitat del nostre poble 
en aquests Jocs, i també de la forma de finanqament que es por- 
tarh a terme perque no ens afecti com malauradament ha afec- 
tat molt sovint la celebracib d’uns Jocs Olímpics, no afecti 
d’una manera negativa Veconornia, trontollant encara, en 
aquests moments, del nostre poble. 

bs per tot aixb, que demanem I’atenció de tots vostks, i que 
votin favorablement la creació d’aquesta Comissió de Se- 
guiment dels Jocs Olimpics del 1992. 

Moltes grhcies, senyor President. 
EI Sr. PRESDENT : Algun altre grup ... h?Y. SE Ciotus 

demana p r  parlar.) EI senyor Clotas t4 la paraula. 
EI Sr. CLOTAS : Grhcies, senyor President. Brevíssima- 

ment, tan sols per manifestar, naturalment, el suport del Grup 
Socialista a aquesta iniciativa que presenten els Grups dei 
PSUC i d’Esquerra Republicana, amb el benentks que el Parla- 
ment de Catalunya sigui no tan sols la creació d’una comissi6 
de seguiment. Nosaltres hauriem desitjat, i aixi ho virem fer 
saber als portaveus d’aquesta Proposta de Resolució, d’aquesta 
Proposició no de Llei, que ens semblava que hauríem d’anar 
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més Iluny, que el Parlament de Catalunya hauria d’expressar 
-com ja ha fet en diverses fases durant la presentació de la 
candidatura- el seu suport, naturalment, i també la coopera- 
ció en la comissió final d’organització dels Jocs Olímpics per a 
la ciutat de Barcelona que es constitueixi. 

Entenc que, de les paraules, tant del senyor Lucchetti com 
del senyor Casanovas es desprenia que aquest seguiment era 
no tan sols una tasca de fiscalització, de vetlla, sinó corn també 
expressar fonamentalment la cooperació de la cambra més re- 
presentativa del poble de Catalunya, primera de la Generalitat, 
i és en aquest sentit que el Grup Socialista, per descomptat, 
que donarh tot el suport que estem convenquts satisfara plena- 
ment les aspiracions dels que avui són rnixirns gestors i impul- 
sors d’aquesta candidatura dels Jocs Olímpics de Barcelona. 

Per tant, anunciar, senyor President, el vot afirmatiu a 
aquesta iniciativa del Grup Socialista. 

EI Sr. PRESIDENT : Alguna altra intervenció? L’II.lustre 
Diputat senyor Garriga té la paraula. 

EI Sr. GARRIGA : Des de l’escó mateix, senyor President, 
si m’ho permet. El Grup Mixt votari favorablement aquesta 
Proposta de Constitució d’una Comissi6 per al Seguiment dels 
JQCS Olímpics del 92, feta pel Grup d’Esquerra Republicana i el 
PSU de Catalunya, perquk nosaltres pensem que aquests Jocs 
representen una fita important per a tot ei poble catala, no sola- 
ment per a un estament concret, i com a representants en el si 
del Parlament de Catalunya de tot 1’8mbit que recullen 
aquestes Olimpíades, ens hem de fer ressb del mkrit, de l’orgull 
que representa per  a tots nosaltres, i en aquest sentit és amb el 
que donarem el nostre vot favorable a aquesta iniciativa catala- 
na i per a tots els catalans. 

’ 

Gricies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Alguna altra intervenció, encara? 

(Pausa.) LI llustre Diputat senyor Aymerich té la: paraula. 
EI Sr. AYMERICH : Senyor President, senyores i senyors 

diputats, ho lamento, jo no seré tan breu corn els ilhstres di- 
putats que m’han precedit en I ’ h  de la parauIa, pero penso, i 
pensem en el nostre Grup, que el terna no és solament dema- 
nar una comissib de seguiment, sinó que considero que hem 
de fer unes consideracions sobre el tema que respon a tots els 
Jocs Olimpics. 

Amb la nominació de Barcelona corn a seu dels Jocs Olirn- 
pics del 1992 es complia un obstinat desig, una tossuda volun- 
tat d’una ciutat i d’un poble que durant seixanta anys havia 
postulat en cinc ocasions per a aquesta nominació. L’esport 
mundial feia justícia a més de cent anys d’histbria esportiva ca- 
talana i d’una tradició que es remunta a l’any 129 de l’era cristi- 
ana, amb la preskncia de Lucius Vinicius Natalius (remor dc 
veus i rialles), primer campi6 barceloni. A milers i milers d’ano- 
nims esportistes i directius, d’homes i dones que han fet ... 

El Sr. PKESIDENT : Prego a la Cambra que es mantingui 
en silenci. 

EI Sr. AYMERICH : GrBcies, senyor President. D’hornes i 
dones que han fet possible un fenomen extraordinari d’associa- 
cionisme esporiiu, que fa que e n  I’actualitat existeixin a Cata- 
lunya mks de dotze mil entitats que practiquen esport, la qual 
cosa representa una proporci6 de vint associacions cada deu 
mil habitants, xifra poc repetible en tot el món. 

Perh, ara, il4ustres senyors diputats, no ens podem adormir 
en els llorers, i &s el moment de reflexionar. L‘organització 

dels JOCS Olímpics comporta, per a qualsevol país, un septe a la 
seva capacitat organitzativa, per un costat, i un examen al 
nivell mundial de l’esport d’alt nivell, per l’altre. 

La nostra confianc;a en el futur neix de la histbria centenllria 
de I’esport catala, en la mesura que a Catalunya hi ha clubs 
amb més de cent anys d’existkncia, i reforcant el treball realit- 
zat en els darrers anys. Des de l’any 1979, les institucions cata- 
lanes han iniciat un camí positiu respecte a la plena assumpció 
de I’esport corn una realitat viva de la nostra societat. 

La Generalitat de Catalunya, que per l’htatut d’Autonornia 
assumeix la competencia exclusiva en la matkria de l’esport, 
impulsa tot un conjunt de programes per a totes les edats i a 
tots els nivells, tant en el camp de les activitats esportives, de 
la docencia, la investigació, la medicina esportiva, corn en les 
instal-lacions esportives, que fa que en el període 1980-1 986 hi 
dediqués, el Govern de la Generalitat, E 8.000 milions de pes- 
setes del seu Pressupost. 

Avui se’ns presenta la Proposta de Creació d’una Comissió 
de Seguiment, en que el nostre Grup -ja ho anuncio des 
d’ara- donara el total suport a la seva creació, perque creiem 
que es bo que el Parlament de Catalunya pugui fer aquest se- 
guiment de totes les actuacions, i dins del marc que reglamen- 
tiriament se’ns permeti, poder incidir en aquest esdeveniment 
tan important per al nostre país. El nostre Grup ja ha manifestat 
aquesta inquietud, com ho demostra la Moció presentada i 
aprovada per unanimitat en aquest mateix Ple el 26 de setem- 
bre de l’any 84, en quk donavem suport a la candidatura de la 
ciutat de Barcelona, i instivern el Consell Executiu a continuar 
actuant en el sentit positiu que ho feia, i que seguis donant 
suport a les accions que permetessin aconseguir la designació. 

També el nostre Grup va demanar la compareixerqa del 
Consell Rector per a la Candidatura dels Jocs Olimpics del 92 
al si de la Comissió de Política Cultural, sessió que es va pro- 
duir el 22 de novembre de l’any 84. 

Per altra banda, senyores i senyors diputats, el nostre Grup 
ha estat molt atent a totes les actuacions que per part del 
Govern de la Generalitat s’han fet i s’estan fent en aquest 
sentit, i voldria aprofitar I’ocasiÓ, -lamentant que algunes 
il-lustres diputades i alguns ilhstres diputats hagin manifestat 
el meu allargament del suport d’aquesta constitucib de 
comissió-, voldria, com deia, aprofitar I’ocasiÓ per fer algunes 
consideracions del que ha fet ei Govern de la Generalitat en 
aquest sentit. (Remor de veus.) 

La materialització de la nominació de Barcelona per als Jocs 
Olímpics de I’estiu del 92 és el producte d’una voluntat decidi- 
da i unanime de tot el poble catali. La Generalitat de Catalunya 
va estar des del primer moment al costat de 1’Ajuntament de 
Barcelona quan el gener de l’any 1981 1’Alcalde de la ciutat va 
anunciar,. . 

EI Sr. PRESIDENT : Prego a la Cambra que es mantingui 
en silenci. 

El Sr. AYMERTCH : J’Alcalde de la ciutat va anunciar al 
President del Comite Olímpic Internacional, senyor Joan 
Antoni Samaranch, el desig d’oferir Barcelona corn a seu dels 
JOCS Olímpics del 1992. EI mes de novembre de l’any 1982, 
1’Alcalde de Barcelona i el Director General de I’Esport de la 
Generalitat van presentar el primer projecte al President del 
COI. (Remor de veus.) El gener de I’any 1983, la Generalitat de 
Catalunya i 1’Ajuntament de Barcelona van firmar un conveni 
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de coMaboraciÓ, amb el qual es va crear un consell rector per a 
la candidatura dels Jocs, i es va crear com a eina executiva 1’0fi- 
cina Olimpica. 

En aquests damers anys, el suport constant i decidit de la Ge- 
neralitat en el projecte ha estat palpable i reconegut per tot- 
hom. El President de la Generalitat en tots els seus viatges va 
expressar sempre aquesta decidida voluntat. Al Ilarg d’aquests 
anys, el President va rebre tots els membres del COI que van 
visitar Barcelona, i també tots eis membres de les diferents co- 
missions per a l’estudi de la candidatura (forta remor de ueus). 

El Sr. PRESIDENT : Silenci!’ 
Ei Sr, AYMERICH ; ... i també tots els presidents de les dis- 

tintes federacions internacionals, dedicant-los a tots una bona 
part dei seu temps per analitzar i aprofundir, tant en el terna 
dels Jocs com en el fenomen que significa l’esport per a la soci- 
etat del nostre temps. (Remorde vern) 

El project‘e olímpic i tot el seu significat per a I’esport catali 
va estar present també a Lausana el mes de setembre del 86, 
en el conclave suís, una de les mostres mes importants d’Euro- 
pa, a la qual va ser invitada especialment Catalunya corn a país, 
exposiciir que va ser materialitzada per la Generalitat de Cata- 
lunya i la presencia del seu President. 

El mateix projecte olinipic, al qual se suma, com deia, la de- 
cidida voluntat de la Generalitat, planteja la celebració d’nlgu- 

- nes modalitats esportives fora de la ciutat de Barcelona, localit- 
zades en zones que han estat pioneres ai llarg de la histbria del 
nostre esport. Un projecte que en el camp del financament ha 
d’anar a un model mixt, que no ha de esser ni com els Jocs de 
Los Angeles ni corn els de Montréal; que no desitgem que es 
plantegi un increment de la pressió fiscal com a soluci6 finande- 
ra, sinó que redamern l’esforc; solidari de I’Estat. Uns Jocs que 
han d’estar ben organitzats, que donin resposta en tots els 
camps dels compromisos contrets amb el Cornit& Olirnpic 
Internacional, i amb tot I’esport mundial. Uns Jocs, qw s’esti- 
ma que mes de 3.000 milions de telespectadors de tot el món 
presenciaran des de la seva inauguració a la cloenda, i que por- 
taran a Barcelona entre 250.000 i 350.000 visitants. Uns Jocs 
que no solament impulsaran i dinarnitzaran el nostre esport, 
sinó tota la vida catalana, que hem de saber aprofitar per 
projectar-nos cap al futur, cap a un any 2000 que, per a nos- 
altres, senyores i senyors diputats, ja fa temps que ha 
comencat. 

Moltes grhcies, senyor President; moltes grhcies, senyores i 
senyors diputats. (Remor de veud 

El Sr. PRESIDENT : Bé, havent-se ja debatut aquesta qües- 
tiÓ,.anem a sotmetre la creació ... (L% Sr. Pujol iFdcra demana 
per purlar.) Digui, digui, 

El Sr. PUJOL I FOLCRA (de I’escÓ estant) : Senyor Presi- 
dent, tenint en compte el temps que ha emprat el representant 
del Grup anterior, jo seré molt telegrhfic. 

Primer, compartim la importhncia que tindra per al conjunt 
de Catalunya. .. 

EI Sr, PRESIDENT : Perdó, senyor Pujol, aixb no és de re- 
glament, eh?; és st dir., . (Remor de veus,) 

S í ,  sí; bé, doncs, el senyor Pujol té la paraula. 
Ei Sr. PUJOL1 FOLCRA (de lkscb estant) : Gracies, senyor 

President. Primer, compartim la importincia que tindran per 
al conjunt de Catalunya els Jocs Olímpics de Barcelona de E’any 
1992; estem d’acord que es crei una comissió de seguiment d’a- 

quests Jocs Olímpics; esperem que les tites que es proposin 
siguin estructurades en un reglament aprovat amb el suport de 
tots els membres d’aquesta Cambra o de la comissió correspo- 
nent, i per aquests motius, votarem favorablement aquesta 
Proposta. 

El Sr. PRESIDENT : Anem, doncs, ara, a la votacib sobre la 
creacib d’aquesta Comissió. 

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

Eis qui hi estiguin en contra? 
Els qui s’abstenen? 
La proposta ha estat aprovada per unanimitat dels presents. 

Elecciir d’un membre del Consell 
d’Administracib de la Corpracii, Catalana 

de Rhdio i Televisió 

Ara, recordin les senyores i els senyors diputats que hem 
ajornat per a aquest moment la votaci6 del punt cinquk del 
nostre ordre del dia, que és l’elecció d’un membre del Consell 
d’AdministraciÓ de la Corporaci6 Catalana de RAdio i Televisi- 
6. Aquest President fa avinent, o recorda que, per a l’eleccib 
d’aquest membre, cal majoria de dos terqos, d’acord amb l’arti- 
de 4 de la Llei de Creació de I’Ens Piblic de la Corporació Ca- 
talana de Radio i Televisió i de Regulació dels Serveis de Radi- 
odifusió i Televisió de la Generalitat de Catalunya. Aquesta 
Presidkncia, anuncia que, d’acord amb I’article 80 del Regia- 
ment, la votació serh secreta, mitjanc;an t paperetes. 

EI senyor Secretari far8 el favor, així que s’hagin repartit les 
paperetes, d’anomenar els senyors diputats per ordre alfabktic, 
perquk vinguin a la Mesa i dipositin a f’urna el seu vot. (I’ausu.) 

(13 ‘acord amb /’article 80 del Rexhent,  les 1. Sres. diputades i 
els I .  Srs. diputats shn cridats nominalment p r  ordre aIfbbW 
perquk vagin a la Mesa i dispositin a Ihma les papmtes. E/ M. H. 
Sr. President de la Generalitat, pis H. Srs. dbutais que sbn mem- 
bres de! Consell Executiu, el M. H.  Sr. President del Parlament, la 
1. Sra. Diputada i els I. Srs. diputats que són membres de la Mesa 
s6.n cridats a1,finai.) 

El Sr. PRESIDENT : Algun il-Eustre membre de la Cambra 
na ha estat cridat a votar? (fausa,) Bé, doncs, aleshores, 
donem per closa la votaci6 i procedirem a I’escrutini. 

(Es procedeix a lksmutini de les ptpwtes,) 
El resultat és el següent : Artigas, 104; en blanc, 6; nuls, 2; 

Ramon Pi, 1 ; Angel Casas, 1. Per tant, corn que s’ha assolit el 
qubrum adequat, Artiga queda, doncs, elegit. 

hterpeMaci6 al Consell Executiu 
sabre la política industrial de craits 

i avals a les empreses privades 

Passem ara a Tes interpellacions. La primera interpeHacib és 
el punt vuit de I’ordre del dia, que consisteix en InterpeElaci6 
al Consell Executiu sobre la politica industrial de credits i avals 
a les empreses privades, que formulara el Diputat Illustre 
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senyor Santiago Riera, del Grup Socialista, a qui tinc el gust de 
donar la paraula. 

El Sr. RIERA : GrBcies, Honorable President. Senyores i se- 
nyors diputats, el mes de juny va apareixer en el Diari Oficialde 
la Generalitat, 701, el Decret numero 172, de Creaci6 del CO- 
PREC. El COPREC, per a aquells qui no ho coneixin, és el 
Consell per a la Reindustrialitzacib de Catalunya. Tot seguit, 
amb data d’agost del mateix any, en el DOGC 729 va aparkixer 
una ordre que desenvolupava la ponencia tkcnica que ha d’as- 
sistir aquest Consell, la ponencia tecnica. 

El nostre Grup ha estudiat, va estudiar molt atentament 
aquesta normativa, tant pel que feia a la mateixa constitucib 
d’aquest Consell -Consell per a la Reindustrialització de 
Catalunya-, com també pels objectius que animaven la crea- 
ció d’aquesl Consell. Els objectius i els fins per que es creava 
aquest Consell, amb quinsobjectius. 

Certament que el nostre Grup hauria volgut trobar en la rec- 
tura d’aquests textos -tant de I’Exposicib de Motius com de 
E’articulat-, hi hauria volgut trobar la definició d’un marc de 
política industrial; hi hauria volgut trobar la constitucib d’una 
eina amb unes orientacions industrials que donessin sentit a la 
política industrial dei Govern de la Generalitat i que respon- 
guessin als interessos generals del país en aquest camp. 

Malauradament no va estar així; aquest Decret de Creació 
del COPREC prhcticament es limita a afirmar que la reconver- 
si6 industrial s’ha acabat, que la CARIC -recordare quk ks la 
CARIC : la Comissió, n’hem parlat molt, en aquest Parla- 
ment, per a la Reconversió Industrial a Catalunya- ha fet una 
bona feina, i que, aleshores, araja calia entrar en la fase de rein- 
dustrialitzacib i que per aixb es creava aquest Consell, per tal 
d’aconsellar quines serien aquelles iniciatives empresarials i in- 
dustrials que calia recolzar, ja sigui per rnitjB de credit, j a  sigui 
per rnitjh d’avals a empreses industrials. 

EI nostre Grup no estB d’acord ni amb aquestes valoracions 
que expressa aquest Decret ni tampoc amb la gestió que s’ha 
fet aquests anys pel que fa a la politica industrial, Ilavorscentra- 
da en la CARIC. Vostes saben les nostres critiques al llarg d’a- 
questa legislatura en aquest tema, nosaltres entenem que Ves- 
forc de reconversió industrial que aquest Govern, aquest Con- 
sell Executiu de la Generalitat, havia de cius a terme encara 
estj per estrenar i, dit ben clarament, que, al nostre entendre, 
el que podia fer i el que havia de fer encara esth per estrenar. 

Entenem que la gcstib de la CARIC, d’aquesta Comissió 
que e3 diu que j a  ha fet una bona gestió i que arn cal ja passar a 
la reindustrialilzl-lci~, ha fet una gestió que, en definitiva, ha 
vingut ii resoldre els problemes de tresoreria d’algunes empre- 
ses, perb que, en cap cas, ha servit per a la innovació tecnolbgi- 
ca d’aquelies empreses que s’ajudaven; en cap cas, ha servit 
per als objectius de crear aquest marc industrial de futur per als 
anys 80 que havia animat rl la creació d’aquesta important Co- 
missib, CARIC, a Catalunya. 

certament, del balanq que virem fer, que hem fet i que fem 
--i que anirem fcnt de manera puntual al llarg d’aquesta 
legislatura- de la gestió de la CARIC, he pogut veure corn re- 
alment es donaven crkdits, es donaven avals, millor dit, a em- 
preses que en qualsevol cas no tenien incidencia real en la polí- 
tica industrial del pais, des del nostre punt de vista. 

Algun company del meu Grup, quan hem parlat d’aquest 
tema, m’ha fet esment de quin tipus d’accib s’havia dut en 

aquesta CARIC, des del punt de vista que s’ha caigut en el cli- 
entelisme d’una manera constant; si es que era un clientelisme 
dur o era un clientelisme light -que diuen ara-, un clientelis- 
me suau, un clientelisme tou. do penso, senyores i senyors di- 
putats, que, al llarg de les interpetlacions que hem fet en 
aquest Parlament, s’ha pogut deixar constancia amb demostra- 
cions que s’ha fet una cosa i que s’ha fet I’altra; s’ha fet el clien- 
telisme dur, el clientelisme fort, i el clientelisme tou, el ciien- 
telisme lighf. Així, hem pogut veure COM la CARIC es conver- 
tia en un calaix de sastre, on les empreses que, per les seves 
vinculacions, ics, que fossin, podien arribar a1 Consell Execu- 
tiu, d’una manera gairebé generica rebien un aval de la Genera- 
litat, sense més ni més, moltes vegades sense uns plans de re- 
conversió mínimament ajustats. 

Per altra banda, també, hi ha hagut un clientelisme dur, que 
hem demostrat en aquest Parlament, amb vergonya, des del 
nostre punt d’entendre-ho, com ha estat entrar a reconvertir 
-pperquk és així, la Comissió era per reconvertir el sector de la 
radio : llegeixi’s Cadena 13-, emissores que eren noves de 
trinca, les quals ni s’esqueia per naturalesa interpretar com a in- 
dústries, ni, per altra banda, podien interpretar-se que requeri- 
en reconversió, tota vegada que eren emissores noves -parlo 
de Radio Aviu, Radio Cerdanya, parlo de Cadena 13. 

Per tant, no és estrany que hagim tingut el volum de ferits 
que hem tingut i el volum de ferits que anirB augmentant. La 
lectura de cada trimestre, de cada tres mesos, de I’informe de 
riscs dels avals de la Generalitat va incrementant aquesta parti- 
da, arran ja de més de 2.000 milions de pessetes i pensem que, 
malauradament, aquesta partida s’aniri incrementant, perque 
hi ha hagut una acció negligent i malversadora de recursos, 
COM ho he anunciat moltissimes vegades. No és estrany que la 
Sindicatura de Comptes, en el seu Informe sobre la CARIC, 
hagués manifestat que calia que es miressin, es verifiquessin 
amb auditories els plans de viabilitat que portaven les empre- 
ses, calia que es mirés si tenien deutes amb la Seguretat Social, 
calia que es mirés si tenien deutes amb Hisenda, etcktera, la 
qual cosa vol dir que es feia una acció realment, totalment Ilu- 
nyana del necessari rigor que un govern ha de tenir amb I’admi- 
nistració dels cabals públics, que per aixo estem aqui garlant de 
I’Adrninist ració phblica. 

I no hi estem d’acord, ni amb aquesta valoració tampoc, 
perquk entenem que és cert, 6s cert que cal reindustrialitzar, 
pero entenem que, per descomptat, no s’ha acabat encara la re- 
conversió, sinó que hi ha sectors i subsectors a Catalunya que 
encara els cal un esforq de reconversió i que el nostre Govern 
hi haguera pogut entrar ben concretament i que encara no hi 
ha entrat. Per aixb entenem que és una accib de Govern que 
encara s’ha d’estrenar. 

Partint d’aquesta experihcia, doncs, i veient que aquest 
Consell realment el que estableix és que es donaran, s’acon- 
selleran credits i avals de matiera generica, sense precisar ni 
sectors ni territoris on afectar, i vista aquesta experihcia que 
hi ha hagut, i veient que al pressupost de l’any 87 hi ha 2.000 
milions de pessetes per poder avalar i 2.000 milions de pessetes 
per poder fer credits a traves, aquesta vegada, ara, ja, de I’insti- 
tut Catali de Finances, ks evident que són prou recursos corn 
per estar preocupats, per estar preocupats i voler conkixer, per 
part nostra, que el Consell Executiu ens aclacis el motiu d’a- 
quest interpel4aci6, que diu el segiient : ({quina política in- 
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dustrial pensa dur a terme el Consell Executiu amb les propos- 
tes de concessió de credits propis i d’avals de credit a les empre- 
ses privades? )) 

Aquesta és la pregunta que adrecem al Conseli Executiu. 
Moltes grkies, senyor President; grhcies, senyores i senyors 

diputats. 
El Sr. PRESIDENT : Per a la contestació, tinc el gust de 

donar la paraula a I’Honorable Conseller senyor Hortalh. 
El Sr. CONSELLER D’INDUSTIIIA I ENERGIA (Joan 

Hortala) : Senyor President, senyores i senyors diputats, bé, 
en primer lloc, la part generim de la interpellació : quina poli- 
tica industrial fa el Govern? Doncs, ni més ni menys, la polit¡- 
ca industrial que pot fer, és a dir, una politica industrial que no 
t& els requeriments d’un Estat sobirB com a conseqükncia que 
]’Estatut no confereix ni actuacions en el camp monetari, ni en 
el camp fiscal, ni en el camp pressupostari, ni en el camp 
duaner, i, en conseqükncia, s’ha de fer una política industrial 
de naturalesa, si es vol, indirecta o estructural -com diuen els 
tecnics-, en la qual les accions rellevants són les de foment, 
les de servei, les de policia industrial i les de localització. 
Quin es el model que dbna consistkncia a aquesta politica, 

amb independencia de les seves realitzacions a la prictica re- 
eixides o no? El model, senyores i senyors diputats, és malt 
senzill, i ha estat a bastament publicat en la majoria dels decrets 
que feien referhncia a actuacions globals del Departament, Par- 
ticularment, en aquells decrets on s’exposava el denominat Pla 
Integrat de Política Industrial i que fonamentalment, i d’una 
manera sintetica, vol dir el segiient : com a Pla de política eco- 
nomica tenia unes finalitats, uns objectius i un ambit de mesu- 
res d’aplicacib real. 

La finalitat, bbviarnent, de tot programa de política industri- 
al era i és aconseguir el progrés industrial de I’estructura pro- 
ductiva de Catalunya, amb el benentes que el que convé és 
consolidar l’estructura productiva existent, molt important, 
molt diversificada, tot modernitzant-la, i ,  seqüencialment, in- 
crementar el nombre d’empreses amb possibilitats competiti- 
ves i ,  per tant, amb tecnologies punteres, corn més punteres 
millor. Progrés industrial, consolidació del teixit industrial i 
implementació de nova estructura productiva. 

I eis objectius específics d’aquesta consideracib generica 
eren, successivament, aquests altres tres : rnodernitzacib del 
teixit industrial, competitivitat per tota l’estructura productiva 
i determinades accions per al reequilibri industrial del territori, 
i les mesures específiques d’actuació, les de policia industrial, 
per fer una administració més eficient, més solvent, més ade- 
quada, mks Agil, amb tota la panoplia que aixb comportava de 
realitzacions de caire administratiu i reglarnen tari, actualització 
d’aquests reglaments, assumpció de competencies que encara 
estaven pendents i ,  en definitiva, reestructuració del Departa- 
ment, trencant amb el mimetisme d’una rigidesa imposada en 
el moment inicial, mimetisme respecte a I’AdministraciÓ 
central, pero imposada en el moment inicial com a conseqükn- 
cia del mateix procés de transferencies. També, juntament 
amb aquestes actuacions, les lligades a la política de foment, 
en el sentit d’impulsar la modernització, la competitivitat, I’e- 
quilibri, política de foment, política de subvencions, política 
de promoció, poli tica d’informació, política de solvkncia, polí- 
tica d’avals, politica de serveis, també, juntament amb la de 
foment, en el sentit de facilitar a les empreses instruments per 

abaratir els seus costos financers, per donar-10s accés a In infor- 
mació de mercats internacionals, perque totes aquestes carac- 
teritzacions, avui importants, de uaracter tkcnic, corn són les 
homologacions, les meditacions i les certificacions, poguessin 
lliurar-se des de Catalunya i ,  en quart iloc, una actuació de polí- 
tica de localitsacib, primer, per completar les mateixes regula- 
cions de la ZUR i, en segon lloc, per portar a altres indrets del 
territori els avantatges sempre més redu-its, pel que comporta- 
va el procés de reindustrialització. 

Aquesta era i aquest és, senyores i senyors diputats, ei plan- 
tejament global de la politica industrial, i ,  en aquest planteja- 
ment, corn a part generica de la interpeHaciÓ que s’ha formu- 
lat, hi ha una part especifica, en la qual es demana quk es fa o 
quk es pensa fer respecte a crkdits i a avals, i, en aquest sentit, 
quin és el paper del COPREC? Doncs, bé, el COPREC, ks a 
dir, el Consell per a la Reindustrialitzacib de Catalunya va 
nkixer, justament, perque hi ha havia un canvi de t e n d h i a  ci- 
clics, en la mateixa evoluci6 de l’economia catalana. Desprks 
d’una crisi aprofundida, comenqada a les darreries de 1973, 
ens vilrem trobar que a finals del 74, tot el 85 i bona part del 86, 
els indicis objectius de canvi de tendkncia eren evidents i ,  per 
tant, allb que semblava quelcom necessari en les epoques ante- 
riors, a partir de la segona meitat de I’any passat no era així, 

Totes les actuacions kspecf fiques de generacib de solvBncia 
que estaven lligades a la reconversió, estrictament a la recon- 
versib, havien de donar lloc a un procés en el qual la reconver- 
sió’passés a les temhtiques relatives a reindustrialització, corn a 
conseqükncia del canvi de tendencia i com a conseqiiencia, 
també, de la necessitat d’identificar la política industrial amb 
les mateixes vicissituds del cicle econbmic, i ,  en conseqübcia, 
es va suprimir la CARK i es va crear el COPREC amb un altre 
element addicional important, i és que mentrestant havia estat 
creat I’Institut Catali de Finances, al qual, a partir d’aquells 
moments, li corresponia l’execucib i la concessió final de la po- 
li t ica de crkdits i d’avals. 

El COPREC, en definitiva, el que volia i el que vol en aquest 
ampli espectre és informar, no ja corn un procés estricte de re- 
conversib, sinó com un procés de reindustrialitzaci6, totes 
aquelles activitats que sorgien justament d’aaquestes noves ne- 
cessitats i, per tant, passar d’una politica globalitzada a nivell 
de sector it una política específica, empresa per empresa, 
perque enteniem, i crec que conceptualment ks correcte 
entendre-ho aixi, que la reconversió, per la seva mateixa natu- 
ralesa, ha d’abastar la globalitat dels sectors implicats, en tant 
que la reindustrialització és un procés individualitzat que, a 
mesura que es va produint, no afecta sectors com a tals, sinó el 
context concret i especific de cada empresa. 

Per tant, aquesta diferenciació, passant de reconversi6 a re- 
industrialització, passant de sectors a empreses. A partir 
d’aqui, tots els comentaris, d’altra banda, interessants, que ha 
fet e! senyor Diputat respecte a la naturalesa, I’abast i la signifi- 
cacib de la política d’avals, no cal pas que m’hi estengui, 
perquk ja seria la quarta o cinquena vegada que personalment, 
o altres membres del govern, hem fet explicacions en aquest 
sentit i que, en qualsevol cas, si una cosa ha quedat, malgrat 
tot, prou clarificada, amb llum i taquígraf, i amb una trampa- 
rencia, em fa l’efecte, exhaustiva ¡ total, és la politica d’avals, 
la seva quantificació, els seus destinataris i, per descomptat, 
les fallides, que n’hi ha hagut, perque una poiitica d’avals que 
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es dóna en un moment de crisi econh ica  acusada és Ibgic que 
tingui fallides, perqui: justament les empreses que demanen 
avals, dins del corresponents sectors a reconvertir, sbn empre- 
ses, la solvencia de les quals no és precisament una solvkncia 
satisfactbria, i ,  en la mesura que es donen aquests avals, és 
Ibgic que algunes empreses puguin tirar endavant, en tant que 
d’altres, malgrat l’aval, hagin de presentar fallida i desaparkixer 
dels mercats competitius. 

En qualsevol cas, senyores i senyors, el marc de la política in- 
dustrial, dit d’una manera resumida, 6s el que he indicat i la ne- 
cessitat de suprimir la CARIC i en el seu lloc crear el 
COPREC, em fa l’efecte que esta perfectament justificat per 
raons de conjuntura econhica i ,  també, per necessitats de la 
mateixa política industrial. 

Moltes gracies. 
(Ei M. H. Si. President s’absenta del Saló de Sessions i i% Sr. 

Vice-president Primer el suhstituek en la direccib dei debut.) 
El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Moltes grhcies, Ho- 

norable Conseller senyor Hortalh. Per replicar, té la paraula 
1’IHustre Diputat senyor Santi Riera. 

EI Sr. RIERA : Bé, gricies, senyor President. Tinc la sensa- 
ció que no he aclarit realment el motiu de la interpetlació, 
no?, quina era la politica d’avals i credits a les empreses priva- 
des del Consell Executiu, perque, senyor Conseller, l’any 86, 
ei COPREC -que jo shpiga- ha informat 1’Institut Catali de 
Finances de tres propostes d’aval. Perb és que no se n’ha dat 
cap, esta per estrenar tot aixb : teníem I .O00 milions per a crk- 
dits, 2.100 miliuns per a avals -1’Tnsiitut Catali de Finances- 
i ,  fins ara, no s’ha dat cap aval a cap empresa, ni cap ccedit tam- 
poc. Em sembla que aixb és cert, és cert. Que jo també..,, com 
a m‘nim és sorprenent que 1’Institui Catala de Finances que, 
en els fulletons que fa, segons diu, vol una especial atenci6 a 
les PYME catalanes, doncs bé, d’aquests diners de l’any 86, 
practicament ha donat un sol aval a una empresa PYME 1 vuit 
milions i mig a una empresa de peix, un particular, la resta, 
Fundació Escola de Restauració i Hosteiatge, LGAIN, 
CIDEM, Institut Alimentari, etcetesa. Bé, vull dir, el que estk 
clar és que o no ho entenc jo, el que es fa ks que no es dóna, 
en aquest moment, cap aval ni cap crkdit. Per tant, vol dir que 
aquí hi ha o una desorientació o les quotes que vosti: Fa a I’IInsti- 
t u t  no deixen les condicions mínimes per gaudir de la responsa- 
bilital suficient perdonar un tipus de credit o aval. Per tant, jo 
continuo, senyor Conseller, no veient la política industrial que 
vostks fan. Voste ha parlat de I’esforq que ha fet el Govern. Jo 
no li discuteixo les seves bones intencions, que penso que hi 
sbn i que em consta que hi són; el que esth és que el Govern, 
C Q ~  a tat, no ha aconseguit fer una politicn rninimament serio- 
sa, Miri! La politica de localilzació. Aquest Diputat s’ha entre- 
tingut a mirar aquesta político com anava anant --les famoses 
({ zurites >>, senyor Conseller, de qui: vostk parla, per cornple- 
mentar les ZUK. Doncs, be, aquest Diputat s’ha distret a fer, 
una inica, cl mapa que aixh representa i, escolti’m, mirin, aixb 
són les <<ziiritesb>. Afecten quatre-cents setanta-nou municipis 
catalans -quatre-cents setanta-nou. Escolti! aixb no es una 
particularitzacib, aixi, és la típica política que anem fent -que 
va fent el Govern de Convergencia, per tant, no el culpo a 
vosth, perquk suposo que és una política del Govern de 
Convergkncia- de generalitzar tot el generalitzable, pero el 
que és clar és que no hi hu definició de cap tipus; i m’ho de- 

* 

mostra que, enguany, el COPREC ha considerat potser uns 
crkdits -jo dic que no-, pero, en cap cas, no se n’ha donat ni 
un. Per tant, senyor Conseller, jo continuo veient que ei 
Govern, corn a tal, continua amb una desorientació total quant 
a una política industrial coherent; que partim que tenim recur- 
sos escassos, que els tenim, que és cert, que n’hem parlat 
moltes vegades; perb, fem atenció també, eh! que, mentre el 
Govern basc aplica pricticament un 10% dels seus recursos a 
indústria, que el Govern asturih, un 7,3% a industria, i que el 
Govern de Galícia un 2,7, aquí estem a un 1,4, i vostk no en té 
la culpa, n’estic convenqut, en té la culpa el Govern, de fer 
aquesta definició; pero el cas és que no hi ha una voluntat del 
Govern de fer politica industrial, no n’hi ha, i la poca que fa 
-demostració : E’lnstitut Cat& de Finances-, un aval a una 
empresa -un aval a una empresa- de 2.000 milions de pesse- 
tes per a aval, i 1.000 milions per a crkdits l’any 86; perque, ei 
37, que és ara, que n’hi ha 2.000, a vepre quk passa. El que esta 
clar ks que jo entenc que, en mancar’una politica industrial CQ- 

rrecta, en mancar una definició de sectors, un esforq, tota 
vegada que tenim recursos escassos, per aixo passa el que 
passa. Aleshores, malauradament, haurk de presentar una pro- 
posta de resolucib a aquesta Cambra que intenti corregir, una 
vegada mks, aquesta política, que intenti, d’alguna manera o 
altra, modificar, primer, la constitució d’aquest Consell, que 
hi intervingvin les parts socials i les parts econbmiques, que hi 
puguin dir una cosa o altra, perqul: -ho repeteixo- tenim re- 
cursos escassos i cal orientar-Eos tan bé com sapiguem, pero el 
que no podem fer 6s la tipica acció d’esquitxament general per 
al pais, tant en subvencions corn en politica d’avals i de crhdits, 
perb que no té cap mena de incidkncia real en la crisis industrial 
i que és inoperant. I també, lbgicament, demanaré i comanaré, 
en la propera, una resolució perque es faci un esforq, perque el 
Govern defineixi un marc &actuació industrial per tal de mul- 
tiplicar aquests recursos; perquk, esti clar, tot el que s’ha fet 
fins ara no és I <  de rebut >), ni els avals de la CARIC, ni els avals 
que es van fer en aquell rnornen t no són ({ de rebut )>, ni és (< de 
rebut n la política de subvencions, ni la política de la {(zurita )}, 
perquk c<zurita>> a 479 municipis ja em dir i  voste wixb qui$. re- 
presenta, representa un sidral d’importació.. . (rialles) ... no, 
volia dir d’importancia. 

Per tant, doncs, senyor President, grhcies per la seva acolli- 
da, em veuré obligat a presentar una resolució e n  el proper Ple, 

Moltes gricies. 
El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Moltes gricies, 

I1.lustre senyor Diputat. Té la paraula I’i-Ionorable Conseller 
senyor H~rtalB. 

EI Sr. CONSELLER DYNDÚSTRIA I ENERGIA : Senyor 
President, senyores t senyors diputats. I%, tornaré a repetir, 
molt breument, el model de politica industrial, no perque sigui 
acceptat ni perque se’l vegi amb rigor, vull dir, tothom el pot 
re bu tjiir i veure’l de manera frívola -aquesta és una altra qües- 
tió. Perb, senyor Diputat, en termes d’ortodoxia acadkmica, 
objectiu : progrés industrial, consolidació del teixit existent i 
creació de noves indústries amb bona tecnologia. Finalitat. Ob- 
jectius immediats : modernitat -modernització- , competiti- 
vitat i equilibri, Mitjans : policia administrativa, accions de 
foment a les empreses, accions de serveis a les indústries I acci- 
ons de política industrial. Suport operatiu : la informació i el 
desplegament que dóna el CIDEM, directament i a traves de 
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l’empresa de localització i promoció industrial de Catalunya, i 
a través de l’empresa catalana de capital a risc, Suport teenolb- 
gic : les reglamentacions actualitzades d’acord amb la Comuni- 
tat Economica Europea i tota la politica d’acreditacions, certifi- 
cacions i homologacions que porta a terme el Laboratori Gene- 
ral &Assaig i Investigacions. Aquest és el model, bo o dolent, 
pero aquest és el model. (Remor de veus.) Bé, per a vast& es 
dolent, per a mi, excellent. 

Segon punt : voste diu que, durant I’any passat, no es varen 
donar avals, o que el COPREC no es va estrenar, no 6s aquest 
el tema. El COPREC es va 4 o m  vostk ha dit inicialment- 
constituir I’estiu de l’any passat. EI que passa és que la llei pres- 
supostaria de l’any passat fixava una quantia d’avals tipificats 
per les regulacions antigues de la CARIC, la qual cosa feia que 
no es poguessin aplicar els criteris individualitzats de sector 
empresa, com volia el COPREC i abans he explicat; perquk la 
gran diferencia -ho torno a dir- entre Pa CARIC i el 
COPREC, es que, mentre la CARIC era un  instrument per 
donar solvheia a empreses en reconversió i ,  per tant, afectant 
la globalitat del sector, el COPREC és un instrument per im- 
pulsar processos de reindustrialitzacib individualitzats, no de 
sector, sinó d’ernpresa; i ,  per tant, hi havia -per dir-ho aixi- 
aquelles dificultats que sempre troben els interventors per 
donar tot el suport a transferir avals d’uun costat a I’altre. En 
.qualsevol cas, es varen informar tota una shrie de projectes que 
ara sbn a l’institut Catali de Finances, i és 1’Institut Catalh de 
Finances, en definitiva, qui te la paraula per poder donar els co- 
rresponents credits i els corresponents avals, sens perjudici 
que, efectivament, enguany, també, després d’un llarg període 
de reflexió, reconsideració i restabliment, s’han posat tarnbk 
en funcionament les societats de garantia recíproca. 

Pel que I‘a a les wwritew, que diu vosk Miri! la politica de 
localitzacib industrial a Catalunya és una política que necessari- 
ament ha d’abastar una gran part del territori, perqu6, agradi o 
desagradi, Catalunya 6s un país d’estructura industrial; i d’in- 
dhtria, a Catalunya, n’hi ha arreu, i ,  per tant, si eis objectius 
de la politica --de la subpolitica, per dir-ho així- de localitza- 
ció pretenen compensar en bona part els avantatges que co- 
mporta la ZUR en una zona, d’aítra banda, extremament con- 
centrada, és evident que s’estenguin a tot arreu on hi ha tradi- 
ció industrial i on hi ha possibilitats de noves implantacions i 
de consolidació de les existents. Afecta 479 municipis? Jo no 
he fet la suma, segurament voste té raó, no ho he sumat. Bé, 
sobre els gairebé 1.000 municipis que hi ha a Catalunya, aixb 
vindria a ser gairebk un 45%, doncs, es normal, 6s normal. 1, 
des d’aquest punt de vista, les realitzacions, les hem exposades 
amb unes preguntes que recentment voste em va fer per escrit, 
i han sortit pubIicades ai Butlletí Ojlcial del Parlmnent i en la 
qual VQS~& veura que, malgrat la bona voluntat, hi ha els instru- 
ments que hi ha hagut durant 1986 per accedir a mesures de 
foment, de promoció en aquestes zones, incloent-hi també les 
tipificades d’interes artesanal, resulta que moltes no han estat 
sollicitades; per raons diverses; possiblement perqub la ma- 
teixa administració, en aquest cas I’administracib industrial t 
no ha fet aquells esforcos exagerats de posar a I’abast de 
tothom la informació del que es pot fer i el que es pot utilitzar, 
creient equivocadament que tothom llegeix el DOGC i ,  efecti- 
vament, no tothom llegeix el DOGC. En qualsevol cas, aixb 
comportaria una campanya de popularització deIs instruments 

que el Departament posa a I’abast dels industrials. Pero, en 
qualsevol cas, malgrat aixo, durant el 1986, la política de loca- 
litzacio fora de la ZUR, ha suposat gairebé la creació d’uns 
2.600 llocs de feina, la creaci6 d’unes 146 empreses, i una in- 
versió globalitzada que arriba al voltant dels 3,000 milions de 
pessetes, tota ella comprimida, impulsada per les linies de 
foment i per les línies de promoció industrial establertes dins 
del programa integrat, dins d’un programa coherent -els agra- 
dari o no, peto coherent- de política industrial de que avui 
dia disposa Catalunya. 

Moltes grkies. 
EI Sr. WCE-PRESIQENT PRIMER 

Abans de passar al punt següent de 
norahle senyor Conseller. 

Moltes grkies, Ho- 

’ordre del dia, i tota 
vegada que alguns iilustres senyors diputats han interessat en 
aquesta Presidencia I’horari previsible de celebració d’aquest 
Ple, i tenint en compte, també, que aquesta Presidhncia té con- 
eixement, per escrits, que s’ha demanat la posposició d’alguns 
punts de I’ordre del dia, abans de procedir, perquk els senyors 
diputats Gpiguen quants punts de I’ordre del dia resten per 
substanciar, posaré a consideració dels senyors diputats les mo- 
dificacions que es demanen, 

La primera d’elles correspon al punt onze de I’ordre del dia, 
que diu : L’Honorable Conseller, senyor Oriol Badia, Con- 
seller de Treball de la Generalitat de Catalunya, de comú acord 
amb els diputats senyor Xavier Guitart i Pere Ayguadé, del 
Grup Socialista, comuniquen a la Mesa que posposen per a una 
propera sessió plenaria la substanciació de la interpetlaci6 
sobre la creació d’ocupació per a les tasques de conservació de 
la natura. 

Aquesta Presidencia demana si hi ha assentiment per pospo- 
sar, per tant, aquest punt de I’ordre dei dia? (Pausa.) D’acord. 

Una altra sol.licitud es la que firmen una cinquena part de di- 
putats del Grup de Conuergkncia i Unió, que manifesten la 
seva voluntat que se sotmeti a consideracib del Ple i’aiteració 
de ]’ordre del dia fixat per a la sessi6 d’wui, i consistent en la 
supressib dels punts 12, 13 i 14. 

També, aquesta Presidkncia, demana si hi ha assentiment. 
(Pausa.) Tota manera que s’indica, per cxpressions que 
aquesta Presidkncia observa, que no hi ha assentiment, i que 
procedeix, per tant, sutmetre-ho a votacili, en tot cas, aquesta 
Presidencia estima oportú donar un torn a favor i un torn en 
contra, perque les diferents posicions es puguin manifestar. 

Per tant, ofereix als diputats, en aquest cas, proposants, si 
volen fer un torn a favor de la soklicitud de posposició d’a- 
quests punts de I’ordre del dia. Té la paraula I’itlustre Diputat 
senyor Antoni SubirA. 

EI Sr. SUBIRA : Si, senyor President, efectivament, el Di- 
putat que els pariaks ei primer signant de i’escrit. Bs, simple- 
ment, una peticib, la que fem aquest grup de diputats, que té 
molts antecedents en aquest Parlament. No voldria ara 
equivocar-me, pero segur que, durant la present legislatura, el 
que proposem en aquesta petició s’ha produit en més d’una 
desena d’ocasions. Simplement es tracta d’unes interpel-laci- 
ons que, al nostre entendre, haurien de ser -a I’entendre dels 
diputats que firmen aquesta peticib- contestades, haurien de 
ser respostes, en nom del Govern, per consellers que ens 
consta que, en aquests moments, s h  fora del pais per diferents 
responsabilitats de govern. 
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Per tant, aquest grup de diputats considera que seria bo reti- 
rar aquests punts de I’ordre del dia, per tal que fossin precisa- 
ment aquests consellers els que poguessin contestar a les inter- 
peJlacions a que m’he referit. 

Senyor President, aixb -hi insisteixo- no és cap novetat, 
hi ha molts precedents en el Parlament d’haver procedit de la 
manera que nosaltres demanem i precisament ara fa un 
moment acabem de sentir tots plegats que, de com6 acord 
-evidentment, en aquest cas-, es procedís a la retirada d’un 
punt de l’ordre del dia. 

EI Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Moltes gricies, 
Illustre senyor Diputat. Per a un torn en contra, en aquest cas, 
1’IMustre Diputat senyor Lluk Armet. 

Prego silenci a la Cambra. 
El Sr. ARMET : No, no, si us plau. Els diputats de I’hernici- 

cle de dreta, una mica de calma, perquk em sembla que el terna 
té importincia. (Remor de veus.) 

Senyor President, senyores i senyors diputats, jo voldria re- 
cordar que el nostre Grup parlamentari sempre 118 tingut una 
actuació estricta de cortesia parlamentiria. Bs a dir, quan un 
Conseller de In Generalitat, per un motiu raonable, en funció 
de la imporhcia del tema a tractar, es produ’ia la dificultat de 
restar aqui, a l’hemicicle -perque esta fent una negociació, 
una gestió d’un tema important-, nosaltres sempre hem acce- 
dit -hem accedit, sempre- al mutu acord. I és curi6s que, 
darrerament, s’acaba de veure, fa molt poc, un mutu acord 
entre el Conseller de Treball i uns interpelalants, és ef Con- 
seller de Treball qui es pren la molestia, agafa el telkfon, 
demana si els faria res, els explica la rnotivacib i ,  bbviament, 
aixo és posposat al Ple, que quedi molt clara quina és la nostra 
posició en aquest sentit. 

Pero em veig obligat a fer un torn en contra i un torn en 
contra a una actitud que jo qualificaria d’indignaci6 institucio- 
nal. .(‘Forra rmor  de veus. I 

EI Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Silenci, si us plau! 
(Remor. d~ veus.) Prego eis itiustres diputats que no interrom- 
pin I’orador, si us plau. 

EI Sr. ARMET : Moltes gracies, senyor President, per la 
vostra ac t uació iir bi t ral. (R ¡ulles. 

Voldria referir-me -com he dit- a uns ternes que em 
sembla que s6n bastant de fons, des del punt de vista del que es 
una vida parlarnenlaria normalitzada. Si el Consell Executiu 
cicsitja mantenir durant un perllongat temps un membre d’a- 
qucst ConsclI Exccu tiu que al hora ha estat anomenat candidat 
li mes eleccions d’índolc inferior, Govern, que té unes respon- 
sabilitats, bgicamen t 7  a tot el territori de Catalunya, crec que 
és molt lliure de fkr-ho, encimi que nixb contravingui totes les 
normes dcmocraliques mes elementals de qualsevol pais del 
món, encara que aixi, cregui jo sincerament que perjudica, per- 
judica la politica catalana, que perjudica la política institucional 
catalana. Pero, a més, si transgredint aquesta norma democrh- 
l ica resulta que en el moment que caldria fer la renúncia del 
chrrec el que es va produint és una frenktica reacumulació de 
cirrecs de tat tipus, que passen per ser portaveu del Consell 
Executiu, President de la Comissió deis Jocs Olirnpics, Presi- 
dent de la Comissih de Benestar Social, President de Ea Comis- 
sió d’Alta Tecnologia, membre de la part catalana de quatre i 
qualre per discutir ternes de govern a govern, Conseller home- 
anunci cl’ernissions ja cobertes de la Televisi6 Catalana ... 

’ 

El Sr. VICE-PRESIDENT PRTMER : Iklustre senyor Dipu- 
tat, voldria recordar que estem fent un torn en contra, de 
manera que l i  agrairia que se cenyís als temes objecte de la 
interpei-lació. 

El Sr. ARMET : Senyor President, jo ho sento molt, perb 
em sembla que estem entrant -diguem-ne- al nus de la qües- 
tió i crec que en aquest cas voste esti fent una alteració &una 
Iliure expressi6 d’un diputat d’aquesta Cambra, des del meu 
punt de vista. 

És evident, és evident que aqui es produeix un moviment 
de signe absolutament contrari, moviment absolutament preo- 
cupant, perquk és evident que tothom pensaria : bé, quan 
aquest senyor deixi de ser Conseller, amb aquesta acumulaci6, 
quin buit de Govern es produira per l’acumulacib de circecs de 
responsabilitat. No es preocupin, senyors Diputats, no hi ha 
cap mena d’importincia, perque són estrictes i pures platafor- 
mes electorals. ks a dic, no hi ha una resposta dernocrhtica al 
que cal fer quan una persona és nomenada candidat, perquk el 
que es produeix és una acumulació per intentar plataformes 
electorals de presentar-se a la població de Catalunya amb 
major freqiiencia. És a dir, podriem dir-ne que assistim, per a 
les persones que siguin nostiilgiques, que tinguin cultura, que 
són la immensa majoria d’aquests diputats, i cultura 
-diguem-ne- de pais, al cas de fregolisme polític més impor- 
tant de la democsicia espanyola, sense cap mena de dubte és 
una situació inquietant, És evident que nosaltres no podem ad- 
metre, de cap de les maneres, que per interessos electorals i 
moviments personals, que situen les institucions i les seves re- 
sponsabilitats concretes com a Conseller, un conseller no digui 
res, no busqui el mutu acord, no parli amb els parlamentaris i 
doni la justificació politica que esta fent realment de Conseller 
i que demani posposar una interpeI.laci6, i que avui se’ns plan- 
tegi i’ajornament perquk un senyor esta viatjant amb el senyor 
Fraile als Estats Units perquk l i  convé per a la seva campanya 
electoral. Nosaltres no ho podem admetre, aixo, institucional- 
ment. I aquest és un plantejament que no és un plantejament 
polític, és un plantejarnen t institucional. 

Jo en sóc molt conscient he fet I’csfort; per separar absolu- 
tament el que és una voluntat del Consell Executiu de voler 
polititzar unes responsabilitats de govern, de voler, per tant, 
devaluar el concepte de Govern de Catalunya que hauria de 
tenir des del punt de vista institucional, i d’entrar, per tant, en 
una profunda deualuaciú del sentit profund de les institucions, 
he volgut separar niolt bk -diguem-ne- el que podia ser 
aquest, que ks I’element que em preocupa, dcls temes perso- 
nals, per& es evident que vosths aixo ho poden portar tan 
lluny com vulguin. Vostks poden tenir comportaments que no 
corresponen a cap dels corn portaments democritics de qualse- 
vol pais madur, de qualsevol país d’uuna dernocracia occidental 
i ,  per tant, s6n molt lliures -d¡gum-m- de fer-ho. El que si 
que els dic molt clarament és que per dignitat institucional 
aquest Conseller, quan se li plantegen unes interpetlacions 
que afecten el seu carrec de Conseller siriricro sensu i que fan re- 
ferencia a dos temes clau que ell no pot deixar, bandejar de cap 
de les maneres, perque formen part de la seva responsabilitat 
corn a Conseller, i que fan referkncia a I’informe de la Sindica- 
tura de Comptes del 84, amb recomanacions importantissimes, 
i que aquesta Cambra cal que conegui exactament quines me- 
sures ha pres corn a Conseller per rectificar tot all0 que deia 
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l’informe de la Sindicatura de Comptes, i no entrar en el fals 
equívoc que va voler llanqar el President de la Generalitat 
quan va dir : tcsi no hi ha enjudiciament és que no passa res. )) 
L’informe de la Sindicatura presenta una gravetat tembtica que 
obliga a una rectificació d’aquest Conseller. O un altre tema 
que es planteja avui : ivostbs creuen que hi ha qualsevol pais 
del món que estigui durant sis mesos parlant que han fet un 
acord autonbmic positiu, felicitant-nos tots per l’esforq com6, 
felicitant-nos globalment perquk hem fet un salt endavant i 
que resulti, resulti que aquest esforc no es veu en el Pressupost 
ni es veu en la política catalana i durant cinc propers anys 
venim molt predeterminats pel grau d’endeutament que 
tenim, aixb no és un tema important? Són dos temes impor- 
tantíssirns que cal resoldre, sobretot perque les nostres iniciati- 
ves parlamenthies estaven plantejades des de fa tres mesos, de 
forma immediata, per intentar fer un control efectiu, que és la 
nostra obligació institucional quan apareixen temes de gravetat 
en aquesta Cambra. 

Per tant, nosaltres hem volgut donar una resposta clarament 
institucional, exercir la nostra facultat de controlar el Govern; 
demanar que el Conseller, que té un preavis de dies en l’ordre 
del dia i que sap que hi van aquests temes, vingui aquí, aquí, 
que és la representació del poble de Catalunya, a respondre d’a- 
quests temes, temes irnportantissims tots ells. I que no ens 
,trobem, per tant, amb un menyspreu que no és per al Grup So- 
cialista, que no és per al Diputat interpel-lant, és un menyspreu 
per al conjunt d’aquesta Cambra situar temes importants en 
aquesta Cambra en la situació de marginalilat, de menyspreu, 
considerant que no formen part de les agendes i de les obligaci- 
ons politiques i democratiques que té, evidentment, el Con- 
seller de la Generalitat. 

És evident que es pot dir que tot és instrumentalitzable, es 
pot dir que tot s’hi val, perb jo els dic que les institucions no 
haurien de ser mai instrumentafitzables, i aixb del tot s’hi val, 
a mig termini és molt negatiu en politica, Des d’aquest punt de 
vista, nosaltres considerem absolutament rebutjable - i  ho 
manifestem amb la nostra maxima indignacili dernocrhtica- 
que avui, la majoria, vulgui aplicar una tecnica que només es 
va aplicar una altra vegada en aquest Ple, que va ser quan un 
Ple es va vdatitzar per voluntat de la prbpia majoria i que 
sempre que s’havia demanat posposar un tema, si hi havia 
mutu acord, hi havia una entesa, hi havia una justificacib polí- 
tica. Nosaltres hem admes sempre aquesta justificació politica, 
nosaltres, per tant, no podem admetre de cap manera, per re- 
specte institucional, que es retirin aquests tres punts de I’oordre 
del dia. (Alguns aplaudiments,) 

EI Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Si us plau! 
Sotmetrem tot seguit a votació la posposició d’aquests tres 

Diputats que estiguin a favor d’aquesta posposició, es posin 

Diputats que hi estiguin en contra? 
Diputats que desitgin abstenir-se? 
Els punts 12, 13 i 14 de l’ordre del dia han estat posposats 

Per tant, resten vigents els punts 9 , lQ  i el Corresponent a les 

punts de I’ordre del dia, 

drets, si us plau. 

per 61 vots a favor, 32 en contra i 9 abstencions. 

preguntes. 

Interpeklació al Consell Executiu 
sobre la mineria a la comarca del 

Requedi 

Anem a substanciar, tot seguit, el punt número 9, que ks la 
interpel-lació que formula el Diputat Santiago Riera al Consell 
Executi u, 

Té la paraula 1’11.lustre Diputat senyor Santiago Riera. 
(EI M. H.  S,: Presidmt es wincorpurw nl seii iiol:) 
El Sr. RIERA ; Moltes gracies, Honorable President. Ben 

segur, senyores i senyors diputats, que la majoria de vostks 
coneixen, ja sigui per mitjans de comunicació, ja sigui perso- 
nalmen t, em consta, la problemat ica d’una empresa mi nera ca- 
talana, I’empresa més important de mineria catalana : Carbons 
de Berga. Aquesta empresa, el mes d’octubre de I’any passat, 
el seu consell d’administracib va comunicar als treballadors, al 
comitk d’empresa, la seva voluntat de procedir al tancament 
de l’expotació minera. Ho feia sobre la base de dos motius, per 
una banda deia que s’estaven exhaurint els recursos minerals 
de I’explotació, i ,  per altra banda deia que cada vegada hi havia 
més dificultats per poder extreure el carbó, dificultats deriva- 
des, d’una banda, per la distancia que hi ha entre la boca de la 
mina i el lloc de I’explotació, dificultats derivades de filtracions 
d’aigua a la mina i ,  fins i tot, d’algunes explosions de foc dintre 
d’alguna de les galeries. 

Certament que aixo va provocar la Ibgica preocupació dels 
treballadors d’aquesta mina de Carbons de Berga, preocupació 
que, al llarg del temps, entre que vam fer la interpetlació fins 
avui --i permetj’m fer un lapsus i manifestar el nostre desacord 
i la nostra protesta amb el retard que es poden discutir en 
aquest Parlament les interpel-lacions : mes d’octu bre, novem- 
bre, sorn a finals de febrer, primers de marG-, va passar 
aquest temps doncs, un agreujament d’aquesta situació per les 
dificultats que vostes coneixen de I’empresa FECSA; empresa 
FECSA, que vostks també saben, propiethriia de Carbons de 
Berga, SA; propiethria també dc la central tkrrnica de Cercs, 
que és la central tkrmica que consumeix la totalitat del carbb 
de Carbons de Berga, Societat- Anonima. 

Certament, doncs, una situació que s’ha agreujat, que pot 
afectar més de mil treballadors miners de forma directa 
-penseu que també aquí, d’aixo se’n ressentiria Carbons Ped- 
raforca, que és !’altra mina que treballa a la conca del BerguedA. 
Mil treballadors directes que podrien fer caure prup de dos mil 
treballadors indirectes; hi ha qui diu que podria arribar, fins i 
tot, a quatre mil treballadors indirectes. Situació, doncs, greu, 
angoixant, que, Ibgicamenh, provoca la preocupació dels tre- 
balladors d’aq uesta explotaci Ó. 

Per6 aquesta preocupació se’n va més enlla dels mateixos 
treballadors i compren la totalitat de la comarca, perque vostks 
també coneixen, senyores i senyors diputats, que la comarca 
del Berguedi és una comarca durament castigada per la crisi 
dels recents anys setanta. Vostks saben que el Berguedi és una 
comarca d’industrialització antiga, una comarca que ha anat re- 
colzant el seu creixement economic sobre la base de I’explota- 
ció dels seus recursos naturals : la mineria, el tkxtil a I’eix del 
Llobregat, els recursos agrícoles i ramaders i també el sector 
serveis, que estan al voltant d’aquestes activitats economiques. 

Nogensmenys, senyores i senyors diputats, vostks també 
coneixen que aixb ha representant un increment d’atur consi- 
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derable, de 8.000 treballadors del tkxtil que hi havia els anys 
vuitanta, 75-80, sorn a 5.000 gairebé, potser en aquests mo- 
ments ja una mica menys. De 3.600 treballadors al sector 
miner els anys seixanta, hi ha prkticament només 1.000 tre- 
balladors al sector miner. Ei sector de serveis esta estancat en 
un 18% de la població activa, el sector ramader i agrícola esta 
cstancat en dos mil treballadors. Una comarca que tk regressió, 
que ha pujat de 600 treballadors en atur l’any 75 a prop de 
2.450, segons I’Últim full d’ocupació de la Generalitat, de la 
Conselleria de Treball. Una comarca que té una regressió con- 
stant de població, gairebé qualificant, determinant que més de 
200 persones, aquests últims anys, han anat donant baixa en 
aquesta comarca. Per tant, és un problema, és una situaci6 que 
escapa de la mateixa problemhtica dels treballadors i que 
esdevé una probletnitica d’hmbit comarcal. Pensin, les senyo- 
res i els senyors diputats, que I’any passat es va vendre una de 
les empreses que estaven sota de la terrnica de Cercs, Ciments 
Fígols --de la FECSA, també-, es va vendre, i aquesta em- 
presa va provocar que 70 treballadors desapareguessin de la co- 
marca del Bergueda; 70 treballadors i que no han estat ocupats 
per treballors nous. Fer tant, d’aqui la meva preocupació per 
aquesta comarca, pels treballadors d’aquestes explotacions 
mineres . 

Me de dir que el Grup Socialista, perquk és així, al llarg d’a- 
questa legislatura ha anat informant i hem anant donant nota 
d’aquesta problemitica a les senyores i senyors diputats. 
Vostes ho coneixen a bastament; vostks saben que en el debat 
de Pressupostos de l’any 84 el nostre Grup va proposar que el 
Pressupost preveies una partida de 1.500 milions de pessetes 
per fer un fons per tal de poder fer una reactivació de la comar- 
ca; proposta que no va ser acceptada pel Grup de la majoria, 
atenent qüestions de pressupostos. Vostks també saben -i cal 
fer-los mernbria- que el mes de marc de I’any 85 el nostre 
Grup va presentar una proposici6 no de llei per fer un pia de re- 
actiwció de la comarca del Berguedi que feia especial atenció a 
la situació del sector miner i ,  evidentment, anava també als 
alires sectors que caldria recuperar per poder fer un tot conjunt 
que donés una sortida a aquesta comarca, proposta que també 
va ser no pas rebuda pels diputats de la majoria. 

Vosths saben també que el mes de juny del mateix any 85 
vhrcm haver de fer una proposta en una llei per ampliar els ben- 
eficis cle les Fimoses <(zuritesn, que abans hem parlat amb el 
senyor Conseller d’lndústria a la comarca del Rerguedh, tota 
vegacla que no eren completats. Aquí sí quc he de dir que, 
encara que només sigui parcialment, va ser atesu aquesta pro- 
posta i es va estenclrc, no iotalmeni a la comarca, pcrb sí en de- 
terminades qüestions els beneficis que, tebricarnen t, podia 
p r e m  posur aquel; 1 decret 247 i 272. 

Per tant, doncs, entenem que estern legitimats per poder ex- 
pressar la inquietud d’aquesta comarca, la inquietud dels t re- 
balladors d’aquest sector miner davant la greu situació que pot 
esdevenir ii aquesta mina i a tota I’explotació que és al voltant 
d’ella mateixa; perque 6s un problema d’efls mateixos, i es un 
problema també dels seus fills, és un problema del futur d’una 
cornarcil que estil en regressió, i que, d’una manera o altra, 
aquest Parlament hauria de tenir present, per fer les accions 
que calgués per donar-li un futur. 

Per tots aquests motius, senyores i senyors diputats, nos- 
altres fem aquesta interpetlació, la virem fer ja  el mes de no- 

’ 

vembre, que diu el següent : quin és el capteniment del 
Govern, del Consell Executiu, respecte al futur de la mineria 
de la comarca del Berguedh? 

GrBcies, senyor President; grkies, senyores i senyors 
diputats. 

El Sr. PRESIDENT : Per a la contestacib, tinc el gust de 
donar la paraula a I’Honorable Conseller senyor Hortali 

President, senyores i senyors diputats, efectivament, senyor 
Diputat interpellant, aquest 6s un problema greu. Un proble- 
ma greu que no es d’ara; és un problema greu que arrenca de 
molts anys enrere, i no nom& al Bergueda, sind, al conjunt de 
la mineria de carbb de 1’Estat espanyol i al conjunt de la mineria 
de carbó de I’Europa occidental. 
NQ endebades, corn saben les senyores i els senyors diputats, 

un dels elements esperonadors del que avui és la Comunitat 
Europea fou, ni més ni menys, la CECA, la Comunitat Euro- 
pea del Carb6 i de I’Acer, i d’aixo ja fa molts anys. Per quk? 
Perquk les innovacions tecnologiques, els canvis de tendkncia 
en les relacions tkcniques de producci6, el mateix desenvolu- 
pament de materials alternatius, nous processos industrials, 
una &poca fins i tot d’energia, en general, barata, va ocasionar 
que el carb6 corn a tal passés, desgraciadament per als que 
estan en aquests sectors de tot el rengler del món occidental, a 
un lloc secundari, sense tenir en compte també que, 
rnentrestrant, explotacions d’aquesta mena en el dit Tercer 
Món anaven augmentant, no només en quantitat, sinb també 
en qualitat del producte pel que fa a la inexistencia de menys 
proporcions de sofre, i, al mateix temps, més capacitat de tBr- 
mies. Pero tot aixb és histbria, senyores i senyors diputats, el 
que passa és que convé tenir-ho en compte per emmarcar el 
problema. 

També és cert, fent un altre afegitó a aquesta histbria, que 
quan la crisi dita del petroli, el tema del carbó en molts dels 
paisos del m6n occidental V B  sofrir una petita revifalla, COM a 
conseqüencia, precisament, que aquella era d’energia barata 
canviava de fesomia per entrar en un nou model, fins i tot no 
economic, sinó fins i tot de societat, en el qual aquests tipus de 
components tindrien, des d’aleshores, una altra valoracib. 

Aquests sbn elements importants; són elenlents importants 
que han gravitat d’unrl manera molt significativa sobre el 
sector miner de I’Estat espanyol, E molt específicament sobre la 
mineria del Berguedi. El Govern, en general, i el Departament 
d’lndústria i Energia ha estat i és particularment sensible a 
aquesta problemhtica, i de la mateixa manera que el senyor Di- 
putat ho ha denunciat i s’ha preocupat pel terna -perque em 
consta que ho ha fet així després de moltes converses al llarg 
d’aquests Wims anys sobre aquestes matkries amb mi mateix i 
amb altres membres del Departament d’Indhtria i Energia- , 
resulta que s’ha intentat, hem intentat, hem programat, hem 
tipificat, hem ordenat determinades actuacions que, malgrat la 
seva intencionalitat global, no poden --i aixb s’ha de 
reconkixer- fer entendre que les explotacions del Berguedi a 
partir d’ara seran més competitives, que el carbó tindrh menys 
sofre, o que la seva caracterització en els mercats interiors no 
estari subjecta als Iimits de regulació de la Comunitat Econo- 
mica Europea. Malgrat aixo -ho reitero-, nosaltres sorn 
molt sensibles a aquesta problematica, i la prova la tenen en la 
quantitat de declaracions, d’actuacions, de visites, de progra- 

EI sr. CONSELLER D’IND~~STFUA I ENERGIA : Senyor 
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mes, de mesures, que el Departament ha establert en relació . actual-, i es va posar en funcionament internament, domksti- 
amb tot aquest problema. 

Els vull fer menció de les més significatives, i que, en defini- 
tiva, entenem que poden ajudar d’alguna manera prou solvent, 
si no a encarrilar el tema d’una manera satisfactbria, si a inten- 
tar buscar solucions de caire compensatori, i ,  en qualsevol cas, 
a donar sortida global a la comarca dei Berguedi, d’altra banda 
-ben cert-, colpejada no només per la crisi del carbó, sin6 
tambk per la mateixa naturalesa d’una crisi tkxtil, i també, en 
bona part, per I’abandÓ que, en alguns aspectes -i no en 
aquests hltims anys, sinb moh’més anys enrere-, va suposar 
deixar de potenciar el que avui s’entén corn a sector 
agroali mentari. 

En qualsevol cas, el Departament, en relació amb aquest 
tema, pel que suposa de mesures positives, reals, contundents, 
tangibles, ha fet el segiient : en primer lloc, i des del primer 
moment, quan es va comenqar la política de localitzacio in- 
dustrial fora de la ZUR, va declarar ei Berguedh zona de localit- 
zacib industrial incentivada, i, a més a més, la mineria del Ber- 
guedh va tenir una menció especial amb el que suposava de pri- 
oritzacib d’ajudes pel que fa, justament, al sector de la mineria. 

En segon lloc, quan a meitat de l’any passat.. . (remor de veus) 
No crideu tant ... (Remor de veus.) Quan a la meitat de I’any 
passat semblava que les empreses propiethies, particularment 

I FECSA, tenia un programa per reduir sensi blement I’actuació 
i l’explotació de Mines de Berga i que al cap d’un temps -per 
mimetisme, possiblement- s’hi varen afegir tambk les ac- 
tuacions de Carbons del Pedraforca -Mines de Berga, 7 50 tre- 
balladors; Carbons del Pedraforca, 160; una vintena a cel 
obert, la resta subterriniament-, quan es va intentar aixb; i 
quan, després d’haver establert determinats. contactes amb 
ambdues empreses, semblava que no hi havia més possibilitat 
que una reducció drhstica d’ocupació de Carbons de Berga, i la 
constitucib d’una SAL a Carbons del Pedraforca, es va decidir 
-en un acte d’estricta jerarquia administrativa- posar en fun- 
cionament, si s’esqueia, el que la Llei de Mines tipifica com un 
acotat miner, és a dir, la intervenció de I’AdministraciÓ amb el 
suport financer ja establert per part del Banc de Credit Industri- 
al, i aplicat a d’altres indrets de I’Estat espanyol, i, per tant, 
forqar, buscant economies d’escala i racionalització en la pro- 
ducció, buscar una explotacib conjunta de les dues explotaci- 
ons. Aixb, en bona part, va obligar a comenqar un procés de ne- 
gociació per part d’arnbdues empreses : FECSA, per un 
costat, la Caixa de Manresa, per I’altre -com a principal re- 
sponsable financer de Carbons del Pedraforca-, i ,  en aquest 
sentit, es va aturar aquella iniciativa inicial, de tal manera que 
es va pactar -amb tot ei valor que tenen aquest tipus de 
pactes- amb el Departament un programa conjunt d’actuació 
sense necescitat que s’apliqués d’en trada la legislacib sobre 
acotats miners. 

Es va posar en funcionament un estudi intern, en el qual es 
veien les possibilitats de Carbons del Pedraforca, unes possibi- 
litats de caire tecnic i financer, i tambk les possibilitats de 
Mines, de Carbons de Berga, des d’una vessant d’expletacib 
-no oblidin els senyors diputats que per entrar a l’explotació 
de Carbons de Berga s’ka de fer gairebé més d’una hora de va- 
goneta fins a arribar exactament al lloc on comenga a explotar- 
se el que és E’extraccib de carbó; possiblement hi ha altres in- 
drets més adients per arribar-hi, per6 aquesta és la situacib 

cament, a l’interior del Departament i en el si d’aquestes em- 
preses un programa que, en determinades ocasions, va ser ex- 
posat a les parts interessades del Berguedi per veure si d’a- 
questa manera l’activitat podia continuar amb molt sacrifici, ei 
menys possible, de llocs de feina. 

Aixb va tenir com a conseqükncia dues actuacions addicio- 
nals : per un costat, encarregar a ]’empresa Job Creation, amb 
experibncia internacional respecte a aixb, que fes un estudi 
-que s’estj, fent; una part ja esti feta, l’altra s’esth fent, el 
senyor Diputat ho sap, i que la setmana passada, el divendres 
passat hi va haver una informació respecte a aixb en el Consell 
de Muntanya del RerguedA, recomanant la creació d h a  sub- 
comissió que s’ocupés específicament d’aquests temes-, un 
encirrec a Job Creation perque busqués, d’acord amb la funci- 
onal i t at , amb i’o bjec t iu d’aques t a empresa, ai ternat ives d’ocu- 
pacib de cara al futur, no nom& per absorbir les possibles pkr- 
dues de treball de Carbons de Berga, sinó també per donar un 
rellan~ament, en la mesura del possible, a la zona en qüestió, a 
la comarca en qiiesti6, potenciant, ateses les noves comunica- 
cions, el turisme, potenciant el comerq, i potenciant, sobretot, 
la industria agroalimenthria. i, per altre costat, e1 Departament, 
justament per al terna de Mines de Berga, i dins d’uns projectes 
que ara no són del cas esmentar per que  formen part de la polí- 
tica econhica que abans explicava -¡ que evidentment exis- 
teix, encara que hi hagi qui la vulgui negar; jo penso que més 
que negada, el que passa ks que no agrada, pero existeix, evi- 
dentment, o sigui, que << de haberla, hayíu )) - per& en qualse- 
vol cas, es va constituir una societat, una societat per a la inves- 
tigacib minera, amb el benentks que aquesta societat, regulada 
per la legislació general espanyola, permeten unes actuacions 
en ei sentit que els permisos d’investigació, quan són positius, 
són absolutament finanqats per linies específiques de credit in- 
dustrial, i quan sbn negatius, ho són fins al seu 90%, de tal 
manera que permet&, en qualsevol cas, en aquella zona obrir 
noves vies d’accks, nous punts d’explotació, i ,  per tant, donar 
nova vitalitat, en la mesura que la qualitat del carbó ho perme- 
tes, a les explotacions de Carbons de Berga. bs a dir, per un 
costat, un programa interior intentant que no tanquessin les 
empreses amb I’amenaqa d’un acotat miner, i, en segon lloc, 
Job Creation, per buscar ocupacions alternatives, i per un altre 
costat, una empresa d’investigació minera, auspiciada pel De- 
partament i dins dei mateix sector públic, amb la finalitat de ge- 
renciar nous permisos d’investigacih minera, 

A partir d’aquí, és evident que hi ha hagut un nou entrebanc, 
que ha estat la situació actual de FECSA, i aquells compromi- 
sos inicials nosaltres creiem que seran mantinguts, malgrat 
que la nova gerencia d’aquesta empresa elkctrica no fa massa 
feia unes declaracions, dient que el que procedia era liquidar 
tot el conjunt d’empreses particbades. Per al coneixement de 
la Cambra, he de significar respecte a aixo que el Departament 
ha entrat en contacte novament amb aquesta empresa, per in- 
tentar garantir aquell programa que tenia una validesa de tres 
anys, i que fins al moment aixb no ens ha estat negat, i ,  per 
tant, creiem : primer, que essent important cl problema, s’hi 
han posat, en la mesura dels recursos, de les compethcies, de- 
terminades solucions. Segon, que, essent important el proble- 
ma, el problema no té, malgrat totes aquestes orientacions, 
una resolució definitiva, i, tercer, que, en qualsevol cas, 
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aquesta és una qüestió que, per part del Govern en general i 
del Departament d’indústria en particular, les actuacions que 
s’hi fan tenen o han tingut, almenys des del final del 84 fins 
ara, la virtut -per dir-ho d’alguna manera- de mantenir 1’0- 
cupació, i al mateix temps, impulsar I’AdministraciÓ centra1 
-amb la qual en aquest aspecte hi ha una relació correcta, co- 
rdial, i en alguns aspectes, e f i c a p ,  una relació per incremen- 
tar, d’acord amb cls estandards europeus, els nivells de sub- 
venció per extracció de carbó sota terra, de tal manera que aixb 
permet -si no canvien les circumsthncies ni els criteris empre- 
sarials de FECSA- una explotació continuada almenys durant 
els prbxims nou mesos. 

Aquesta és una qüestió que en principi esta quantificada i 
taxada, perb que, corn he dit abans, no requereix, per dir-ho 
aixi, el qualificatiu de dir que el tema esta solucionat, perqu8 
no ho esta, pero el que si que vull dir des d’aquesta tribuna és 
que el Govern i el Departament d’hdústria no han defugit les 
seves responsabilitats; que estan sobre el tema, que són sensi- 
bles a un problema tan important i tan greu i que, en definitiva, 
en la mesura que pot -i totes aquestes actuacions ho 
demostren-, intenta donar-hi una solucib definitiva i satisfac- 
toria per a la mineria del Berguedh i ,  sobretot, per a la comarca 
de1 Hergueda. 

Mol tes gricies. 
EI Sr. PRESIDENT : L‘Il-lustre Diputat vol tornar a inter- 

venir? (Pausa.) EI Diputat senyor Riera té la paraula. 
El Sr. RIERA : Grhcies, Honorable President, Senyors del 

Govern, vostes es recorden de santa Birbara quan trona. Aixb 
6s veritat. ks un problema greu; que vostk ha dit, fins i tot, que 
altres paisos de I ’hb i t  europeu, aquest tema, i’estan tractant 
fa molt de temps. 

Sap quk em va dir el Diputat senyor Robert Ramirez, present 
en aquesta Cambra, ara no hi és --hi era-, quari vam plantejar 
el maig del 85 la necessitat de fer aquest pla per al Bergueda, 
amb un deis punts fonamentals, que era donar sortida al futur 
de I’emprcsa minera, de la mineria del Berguedh? Em va re- 
spondre, textual, Diari Ck. Sessions, diu : (( Pel que fa a la mine- 
ria, la situació també és esperanvadura)> -deia el senyor 
Diputat-, <(sobretot, tenint en compte les declaracions del 
senyor Kindelán, Director Gener21 &Indústria del Ministeri, 
que es comprometé a recolzar les empreses Carbons de Berga i 
Pedraforca, financant-los el  transport i I’emmagatzematge >). 

ks a dir, aquest Diputat, suposo que seguint indicacions del 
Govern, entenia que, per aixb, el fu tur  ja era esperanqador+ És 
evident que, en dir aixb, vostes dimitien una responsabilitat 
de govern, que era plantejar-se el futur  dei BerguedA des d’un 
punt de vista integrat, des d’un punt de vista, realment, de trac- 
tar el sector com a tal, els problemes que tenia, perquk hem 
vist, evidentment, que all0 era una sortida d’estudi i que avui, 
el problema, el continuem tenint, i més agreujat, com vostk ha 
dit molt bé. 

Una altra qüestió, senyor Conseller. Voste ha dit : ccEE Ber- 
gued8, el vam declarar <<zurfta)>. Miri, escolti, aixb no és veri- 
lai! Aixo ho va dir el senyor Diputat, el senyor Rarnirez, en 
aquella mateixa sessib, dient que el Berguedi seria declarada 
zona de preferent localització industrial, cosa que no es va fer. 
Hi va haver una proposicib no de llei nostra abonada, recolzada 
pel Consell Comarcal de Muntanya, i llavors, vostks, el que 
van fer es dir : ({ Declstrarcrn la Mineria Berguedh i el Polígon 

Industrial de Berga com a zones, com a sector de preferencia 
d’aquests decrets)). Només aixb : Mineria Rerguedil i aixo. 
Segur. No estic equivocat, no; ho tinc clarissim. Pero amb una 
gravetat, senyor Conseller, que vostk no ha dit. Des de llavors 
fins ara, ni un duro, ni una pesseta, ni una subvenció a la mine- 
ria del Bergueda, i tinc els comptes clars, tinc tota la documen- 
tació que, de l’aplicacib d’aquells decrets, no ha anat ni una 
pesseta a la mineria del Bergueda! En tot cas, han anat dos mili- 
ons de pessetes per al Polígon industrial de Berga, per a tres 
empreses, que han ingressat 1.200.000 pessetes cada una, 
encara no. És I’Únic que vostks han fet al llarg d’aquests dos 
anys, dos anys i mig, que ja estern parlant arran d’aquella pro- 
posta que vostes no van complir! 

El tema d’acotat miner d’investigacib. Miri, escolti, nos- 
altres hi estem d’acord. Mi estern d’acord; el que passa és que 
aixb ja s’havia de fer en aquell marc que estavern dient! El que 
passa és que, a més a més, tal corn s’esth plantejant ara -i ho 
sap perfectament la gent de Carbons de Resga i Carbons 
Pedraforca-, la investigació que s’esti fent no recull ni bona 
part del terme que hauria de recollir, per tal de veure si real- 
ment ai Bergueda hi ha o no hi ha recursos miners, que és el 
tema! NQ és el tema de sortir conjunturalment del pas per a 
una empresa que tk un problema concret! Es tracta de saber si 
al Bergueda hi ha o no hi ha carbó, perque, en cas que, sabent 
el  carbb que hi pugui haver, puguem tenir una resoiuci6 en un 
sentit o en un altre. Aquest es el fet, i no n’hi ha d’altre. T aixb, 
vostes no ho estan fent, tal corn plantegen la investigació. I 
aixb k s  greu, perque no ens donarh constincia de la realitat de 
la mineria del Rerguedh, i aquest 6s un problema. 

Aquest Diputat va presentar en aquest Parlament, el desem- 
bre d’aquest any passat, una proposta que es donessin 50 mili- 
ons del pressupost per a investigaci6 minera. Es va dir que no, 
perquh eis recursos -segons em deia el Diputat que va 
con testar - eren escassos. En defi nit iva, jo demana que redu’is- 
sin uiles partides de propaganda i de publicacions, no res mes 
que aixb. Perqwk és clar que necessitarem recursos! No ens 
podem fiar només d’un crkdit del BCI, perquk faltaran mes re- 
cursos si volem fer una C Q S ~  seriosa, que em penso que és del 
que es tracta, i més en Ia situació en que  estem. 

Empresa Job Creation, que voste diu : ((Miri, hi ha una em- 
presa que esth abonant, intentant buscar algunes sortides ... )> 

Miri, escolti, aixo s’esta fent, basicament, en funció dels exce- 
dents previstos que hi pot haver a FECSA, i aixb no resol el 
tema, no resol el tema, senyor Conseller! De cap manera, el 
resol. Perque voste hauria de sabes que, fins a aquesta setmana 
passada que diu vostk, aquesta empresa ~ I Q  es va posar en con- 
tacte amb el Consell Comarcal de Muntanya, que nu l’havia ni 
tingut en compte. I els ajuntaments, encara els ha de visitar, 
que sbn els ajuntaments d’aquesta zona els que realment con- 
eixen els recursos endogens que té la comarca per tal d’assesso- 
rar, infomar i buscar una concertacib que pugui dinamitzar E’e- 
conornia d’aquesta comarca. Aquest ks el tema! 

Voste, no sé si ho sap, pero els diputats d’aqui la Cambra ho 
deuen saber - i  jo estic segur que voste també, per aixo-, que 
hi ha una llei que es diu Llei de Muntanya, que va aprovar 
aquest Parlament I’any 83, ara fa quatre anys : Llei de Munta- 
nya. Aquesta Llei de Muntanya dota de conselis comarcals de 
muntanya; el Berguedfi n’ks un. Aquest Consell Comarcal de 
Muntanya té una funció primhria, una funció bptima per a 
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aquest tema : aprofitar i desenvolupar íntegrament els recur- 
sos econbmics de la comarca. Per fer aixo, havia de presentar 
una enquesta a la conselleria corresponent de la Generalitat, 
per tal que el Conseller corresponent, que era el senyor BigatA? 
elaborés un pla comarcal. Aixb ho han fet, aquesta bona gent! 
Ho han fet fa ara molt de temps! Des del mes de maig passat 
esti aquesta enquesta a la taula del senyor Conseller. Tenia sis 
mesos, segons la Llei, per fer un pla comarcal, i, aquest pia co- 
marcal, portar-lo al Consell de Muntanya per tal que definís un 
marc de promoció econbmica dels sectors de la comarca. Ajxo 
no s’ha fet de cap manera, senyor Conseller! Encara el té a la 
taula, el senyor Bigati! Que esperem? Esperem dissoldre el 
Consell Comarcal de Muntanya amb la Lm? El que passa és 
que esperem dissoldre amb la LOT un Consell que si que ja 
funciona; aixo &s el que es pretén : aprofitar la LOT per dis- 
soldre una cosa que ja funciona, perque vostks no tenen volun- 
tat ni de complir les lleis que fa aquest Parlament! Una llei de 
muntanya, que podia donar sortida a problemes, i aquest dés 
un, per aixb virem fer aquella nostra proposta, doncs, aquesta 
Llei ha quedat aquí, reservat, i ara si 1 <<La dissoldrem dins de 
dos mesos. En farem una de nova, per aixb! r> Una de nova, sí, 
veritat? Ah! Aquesta ja no val; miri, aquesta, ja, fora! S’ha 
acabat, ha desaparegut. Fora! (Rialles.) 

Bé. En qualsevol cas, jo penso, senyores i senyors diputats, 
que el tema es molt greu, el terna es molt greu. No s’ha co- 
mplert amb el Berguedit, aquest Govern no ha complert el Ber- 
guedh, perquk el Berguedi és alguna cosa mhs que la carretera, 
i m’agradaria que fos aquí el Conseller, també, d’Agriculturst, 
per recordar4 els seus compromisos. Fa anys que el senyor 
Conseller d’Agricultura ens va dient que el Berguedi sera zona 
d’ordenacib d’explotacions agrkies. Fa temps, que ho diu! Fa 
dos o tres anys, que ho diu! En concret, 1’1 de juliol del 35, va 
dir, en una pregunta d’aquest Diputat -BOPC número 77-, 
que s’havia encarregat la redacció dels pertinents estudis 
previs a les seccions territorials de millora rural de Barcelona i 
de Lleida <(que esperem que estiguin acabats enguany, el mes 
d’octubre,) --octubre del 85-, per tal de definir si aixo anava 
O no anava. El senyor Ram’rez, en la seva contestacib del mes 
de maig em deia : <<Escolti, aixb sera zona d’ordenació d’ex- 
phtacions H, T\li zona d’ordenaci6 &explotacions, ni pla comar- 
cal, ni res de res! Aquest és el problema greu d’aquesta si- 
tuacib! El Consell Executiu no ha complert amb la comarca del 
Berguedh, i el Berguedh es alguna cosa més que una carretera, 
que ningú la hi discuteix, aquesta carretera. El que passa és que 
aixo vol dir alguna cosa mes : vol dir dinamitzar aquest sector, 
vol dir donar una sortida a la mineria, vol dir, en definitiva, es- 
coltar les parts socials, escoltar les institucions de la comarca 
-que hi són, encara hi són; almenys mentre la LOT sigui 
vigent-, i, pes tant, resoldre el futur d’aquesta comarca, 
perquk la mineria, realment, en aquest marc en quk ens estem 
movent, no sols és el seu propi sector, sin6 el sector del futur 
de la cornarca, perque en viuen una bona part deis habitants de 
la comarca del Berguedk 

Per aixo ens veurem en l’obligació, tarnbk, davant la respos- 
ta del senyor Conseller, de fer unes propostes de resolució la 
setmana que ve -millor dit, d’aquí a quinze dies-, per tal 
d’intentar que almenys la investigacib que vosths fan, tard, 
perb que vostks fan, la facin de manera exhaustiva, per a la 
tranquillitat, i també perquk tots els esforCos que siguin d’ani- 

mació econbmica d’aquesta empresa o d’una altra, siguin resi- 
tuats en el Consell Comarcal de Muntanya, com a brgan de 
diileg amb la participació dels sindicats presents en la comarca, 
per tal de trobar sortides que engresquin i donin futur econb- 
mic a la comarca. Aixb, ho farem, perquk és el que vostks no 
estan fent. De tota manera, no sé si vostb tindrh oportunitat 
d’estar aquí eh propers quinze dies (remor de veus), pero en 
qualsevol cas li demano i l i  expresso que reculli aquestes pa- 
raules i les expressi al Consell Executiu en la propera sessió 
que vost6s tinguin. NQ sé qul: fari vosth, per& en qualsevol 
cas, les declaracions que vostk ha fet en el diari -fa poc- Sud, 
de les comarques de Tarragona, que diu que vostk, realment, 
<( rechaza la politica convergente n en els temes econbmics; per 
tant, a mi em dóna testimoni que realment ni voste combrega 
amb aquesta manera de fer, cosa que li agraeixo. (Rialles.) 

EI Sr. PRESIDENT : L’Honorable Conseller vol tornar a 
replicar? 

El Sr, CONSELLER D’INDÚSTRIA I ENERGIA : Molles 
grhcies. Senyor President, ja que ha estat mencionat i no venia 
ai cas, aprofito l’avinentesa, sens perjudici que, doncs, pugui 
fer les rectificacions oportunes, que aquest diari -que no sé a 
quins interessos, realment, respon -, un diari de Tmagona, 
que realment no ve al cas, perquk jo vaig anar a fer una confe- 
rhcia  sobre la indústria de I’any 2000; evidentment ... Pero, 
rn’atribueixen unes declaracions que no es corresponen de cap 
manera amb la realitat, no només perquk no hi combregui, 
sinó perquk, en bona part, senyor Diputat interpeMant, la polí- 
tica industrial que ha fet aquest Govern d’enqll del juny del 84, 
I’he fet jo. Per tant, com pot comprendre, no em tiraré pedres 
sobre el meu terrat. 

I, en segon lloc, també aprofito per dir-li una altra cosa que 
6s important, i que crec que val la pena, des d’un punt de vista 
de seriositat i rigor, i ks que jo, corn a Conseller d’IndÚstria i, 
per tant, membre del Govern de Catalunya, em sento absoluta- 
ment solidari de totes les seves decisions i ,  per descomptat, co- 
rresponsable de la corresponent política. 

Be, i dit aixb, passo a contestar-li novament I’abast de la 
seva interpeNaci6. Bé. Voste ha parlat del senyor Kindelin; el 
senyor Kindelhn, no sé si wste el coneix, jo si, el conec abans 
de caure del cavall i després de caure del cavall. (Rialla..) El 
senyor KindeEán, efectivament, va fer una política minera, 
perb des del senyor Kindelán a avui, n’han passat tres mbs, de 
directores ,yeneraJes de minas. I cada un d’ells ha tingut una polí- 
tica diferenciada, fins a I’actual -les coses s’han de dir-, que, 
al meu criteri, crec que ho fa d’una manera molt correcta. 

Na parlat també que un determinat diputat l i  va parlar que 
aixb tenia un futur esperanqador. Jo crec que un futur esperan- 
qador relatiu, perque, senyores i senyors diputats, el problema 
de la mineria del Rerguedi i del carbó en concret, no és un pro- 
blema de ser esperanqador en termes absoluts o ser esperanGa- 
dor en termes relatius; el problema del carbó del Berguedh 
-hem de ser sincers! - és un problema que aquest carbó no té 
la qualitat que tenen altres carbons en el mercat internacional. 
Senzillament! I, per tant, aixo ha d’estar subjecte a un procés 
de subvenció com ja estB passant a altres indrets de la Comuni- 
tat Econbmica Europea, i aqui també es fa, i, en segon lloc, a 
un procks de racionalització de les explotacions, que 6s el que 
volem fem: En col.laboraci6 amb les empreses afectades i escol- 
tant, bbviament, els consells sindicals, els consells de munta- 
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nya, i tothom qui pugui opinar consistentment sobre el terna. 
En segon lloc, una altra matisacib : vostk diu, i en part té 

raó, perb només en part, que nosaltres virem declarar el Ber- 
gueda zona de localització industrial preferent pel que fa a la 
mineria i al polígon; efectivament, efectivament, pero també 
tota la comarca, per l’espccificacid, que donivern en el segon 
decret d’actuacions locatives, quan deiem : <(També tindran 
prioritat respecte a aixo totes les comarques de muntanya pel 
que fa a les indústries agroalimentAries>>. Eh? Per tant, el Ber- 
guedh hi ks. Més encara : recentment, en una ordre que segu- 
rament voste coneix a bastament, sobre triangles locatius, la 
zona del Bergueda i tot I’eix del Llobregat estan inclosos en 
aquestes caracteritzacions i, per lant, té, no només prioritat en 
la concessió de determinats ajuts, sinó que en  els de tipus fi- 
nancer pot arribar fins al t ~ p a l l  del 5‘81, que és el mixim que 
dóna el Departament, en el supbsit que algú ho vulgui aprofi- 
tar, i tinc en aquests moments la sensació que si que ho 
aprofitaran. 

Un altre punt : efectivament, el Departament d’indirstria 
no ha donat cap subvencih al tema de la mineria, perb, senyor 
Diputat, vostk ha de saber que, al tema de la mineria, nosaltres 
no li  podem donar cap subvencio, perque les subvencions 
estan taxudes en un pla d’hrnbit estatal, i correspon estricta- 
mcnt, no a la politica concreta d’HUNOSA, sinó ii Fa polílica 
concreta del MinistcJrio, en col.laboraci6 amb el Ranc de Credit 
Industrial, la política globalitzada de subvencions per a tot el 
territori espanyol, i, que jo sapiga, Catalunya encara pertany a 
Espanya, 

Per tant, hi ha una incompatibilitat, taxada legalment, de co- 
incidencii-1 de subvencions. No així en el context específic de 
cada empresa, que, per als seus programes concrets pot derna- 
nar els ajuts financers, el dcscompte de tipus d’interks o politica 
cl’avals que, com vostb sap, Pedraforca va cleri-ranar u n  aval, 
perb que no es VR poder instrumentar perque en el primer 
moment, aquell aval, I’Única cosa quc volia era suhstiluir unes 
garanties que hi havia, cle la Caixa de Manresii, en contra de! 
i3anc de Crbdit Industrial, i fer aquesta suhstilució no compor- 
tava un progrma d’inversions que, en  principi, donés viabili- 
tat a I’aval cn qiicstib. Una vegada aixb s’ha canviat, ’I’aval es 
pot tramitar i, cle ret, s’han fe t  gestions en aqucsi sentit. 

U n  altre punt que voste ha tractat, i ha dit que aqui ho 
f‘eicm, perb que volia que ho féssim més bé. He, he ... ! Bé, ks C E  
tema dels permisos d’invcstigació. SÍ, efectivniiient, aixb, 
miri, L:s clar. I’Emprcsa d’Investigaciolis Mineres, la vireni 
constituir ii iinals de I’any pi~sut. Se’ns va criticar; havien-t 
agafrlt un programa de gasificacib, queda pendent el tema de 
Petrolis de Catalunya i c l  iema, he...!, i cl terna de la mineria. 

EI tema de la iiiincria va tenir, d’entrada, unes objeccions, 
perquk abans dc fer deterniinades coses, doncs, alnieiiys, el 
Depiirtanient d’l ndhtria es posa en contacte amb la resta d’ad- 
ministracians, i hi hai.icn detcrniinades objeccions sobre la vi- 
abilitat que els permisos cl’investigaci6, una vegada obtingut el 
productc, una vegiida obtinguts resultats positius, quk se n’ha- 
via de Ie r?  La nostni inlenuió era posar-los compensatorianient 
ii disp~sició del sector privat, i u aixb hi havia una objeccib, tlxi- 
s’hi bé, en una l lei de mines tan antigii com una  que es va pro- 
niulgar el 24 de febrer de 1826, que era la que establiu per pri- 
mera vcgarlu ei regim de regalies, I a i x o  ens va obligar ii tota 
u n a  seric de morlilicacions i ii un inlbrnic del Consell d’Estat 

. 

per intentar fer viable que el resultat dels permisos d’inves- 
tigació, compensatbriament, poguessin, és clar, explotar-se i 
no necesshiamcnt ser explotats pel sector públic, en aquest 
cas, catala. 

Per tant, aixo va retardar relativament la posada en prktica 
d’aquesta empresa, pero ara esti funcionant, i esta fent, bk, el 
que ha de fer, i vostk ho ha reconegut; s’intenten buscar noves 
investigacions dins de la zona, particularment, de Carbons de 
Berga, en el sentit basicament de substituir I’aactual entrada per 
una altra de mes directa i ,  possiblement, des de les mateixes 
explotacions a cel obert, des del costat de les mateixes instal-la- 
cions de cel obert dels Carbons del Pedraforca; de manera que, 
en aquest sentit, es fa el que s’ha pogut fer, el que es pot ier. 

I ,  una altra qÜesti6, en  fi, que voste ha preguniat 6s sobre 
hrnpresa Job Cseation, corn que diu que fa poc que cornenp a 
treballar, aixo no és cert, és possible que no hagi parlat amb els 
ajuntaments, jo, nixo, no li ha podria assegurar, no sé quin és 
el comportarment de treball que t e  aquesta empresa, pero amb 
el Consell de Muntanya suposo que sí, que hi ha parlat, 
tampoc li ho podria assegurar; el Departament d’IndÚstria si 
que ha parlat amb els ajuntaments i amb el Consell cle Munta- 
nya, i alli,  entre el phblic, hi ha uns senyors que ho poden testi- 
ficar; divendres passat, el Departament, el Director General, 
va estar reunit amb el Consell de Muntanya, amb les centrals 
sindicals afectades i altra gent, intentant, justament, donar re- 
sposta al nou problema que s’havia planiejat, corn a conseqii- 
encia de la situació especial de FECSA, 

En qualsevol cas, senyor Diputat, senyores i senyors clipu- 
tats, tinguin la cerlesa que aquest es un problema, ho he dit 
abans, greu, que IIQ sé si te un futur  esperanqador o no, en 
guulsevol cas el futur  és per si muteix imprecís i ,  per des- 
comptat, no taxable, peri, tingui la certesa que cl Dcpartament 
d’lndústria i el Govern de Catalunya fa tot allo que pot, tot dlb 
que pot, amb exercici de competkncies i amb despiegament d’i- 
rnaginiicio, per donar-li la millor de !es sortides possibles, a 
uyuestii zona. Primer, per mantenir cl miixini possible de llocs 
d’ocupació; segon, pcr procurar que, malgrat la seva qualitat, 
diguem-ne, poc competitiva, continu’¡ tenint mercat I’cxtracció 
de  carbó del Berguedi, i ,  en tercer lloc, i sobretot, perquk la co- 
marca tingui un futur esplendorós, no només en la mineria, 
sin6 en el conjunt de les aclivitats eaononiiques que la caracte- 
ritzen i que, en definitiva, l i  poden donar aquest esplendor. 

Senyores i senyors dipuiats, moltes gracies. 

interpeElació al Consell Executiu sobre 
I’actuació de la Comissió Interdepastamental 

de Recerca E Innovaciri Tecnologica 

El Sr. PRESIDENT : Bé, passem ara a la interpel4ació al 
Consell Executiu sobre lhct uacib de la Comissió Interdeparta- 
mental de Recerca i Innovaci6 Tecnologica, que ha de formular 
el Diputat 11-lustre senyor Magí Cadevall, del Grup Socialista, 
a qui tinc el gust de donar la paraula. 

El Sr. CADEVALL : Molt Honorable senyor President, se- 
nyores i senyors diputats, la importhncia de definir i realitzar 
una correcta politica científica i d’innovació tecnolbgica 6s re- 
coneguda per tothom. 

Jo nomes voldria recordar algunes circurnstincies que la fan 
niés urgent. Catalunya pot aspirar a esdevenir una important 
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regió industrial dins de la Cotiizunitat Econbmica Europea i hi 
pot aspirar per la seva situació i per la seva tradició, perb per fer 
aixo necessita u n  adequat sistema, entre altres coses, de cikncia 
i de tecnologia. 

És cert que en algunes Brees existeix una investigació cientí- 
fica de qualitat, pero a Catalunya, i en general a 1’Estat espany- 
ol, hi ha dos defectes en el camp de la recerca : primer, un dkfi- 
cit quantitatiu; tenim menys de la meitat d’investigadors per 
mil habitants que la mitjena de piisos de I’OCDE. D’altra 
banda, tampoc hi ha un adequat sistema de ciencia i tecnologia; 
pensin que la major part de la cecerca en el nostre país es pro- 
dueix en el món universitari o institucions relacionades. 
D’altra banda, estern en u n  moment crucial, es poden recupe- 
rar posicions, pero també se’n poden perdre, i hem de tenir 
present que no es pot fer tot; per tant, cal coordinar esforqos, 
cal elegir unes prioritats i elaborar uns programes. Si aixb ho 
fa, per exemple, la Comunitat Econbmica Europea, molt més 
ho han de fer els piisos mitjans i petits. 

Per aixo, amb bon criteri, el Consell Executiu de la Genera- 
litat va reconiixer la necessitat de programació i coordinació 
en el camp cle la recerca i de la innovació lecnologica en crear la 
CIRIT l’any 1980. En el Decret de creaci6 es diu, textualment, 
que <(té com a finalitat la coordinació de Ics diverses activitats i 
projectes dels departaments de la Generalitat en el camp de la 
recerca cientilica i de la innovació teenolbgica a Catalunya H. 

La CINT té un organ assessor, el Consell Científic i Tecno- 
logk, que té entre. les seves finalitats, llegeixo textualment : 
({estudiar els objectius cientilics i tecnologics i les prioritats de 
recerca de Cataiunya, d’acord amb les necessitats del pais i ,  
també, proposar els criteris de valoració i de selecció dels pro- 
grames generals d’investigació u. Per tant, no sóc jo el que re- 
clamo que es defineixin unes prioritats; és el matejx Consell 
Executiu que ho reconeixia quan va crear la CIRIT.. 

Ara bé, sis anys despres, ja, de la crcació de la CIRIT, podem 
consiatar que la CIRIT no ha complert el principal oi$ectiu de 
definir una política científica i d’innovació tecnologica per a 
Catalunya. En lloc d’aixb, s’ha dispersat en una multitud d’ac- 
cions complementhries, gairebé diria que s’ha convertit en un 
departament de beques i ajuts de la Generalitat, i ha fet altres 
activitats, en podríem dir tota una tira moli llarga, que serien 
bones corn a activitats complementBries -per cxemplc, infor- 
macib cientificn, difusió de l’esperit científic entre la 
joventut-, perb que no són l’eix per a definir una politica cien- 
tífica a Catalunya. 

Penso que aixb, aquesta manca de complir uns objectius, és 
responsabilitat del Consell Executiu i en cap moment voldria 
que s’entenguks com una críticu personal, a cap persona que 
hagi treballat o colhborat amb la CIRIT. 

Jo penso que hi han unes causes d’organització. Si la CIRIT 
havia de ser una Comissió Interdepartamenlal, et logic és que 
fos presidida per un membre del Consell Executiu, i els candi- 
dats nats serien el Conseller d’Ensenyarnen1 o el d’lndústria. 
ks cert que, nominalment, la CIRIT es presidida pel President 
de la Generalitat, pero a la practica delega les seves funcions en 
un vice-president que no és membre del Consell Execuliu. 
Penso que si el Vice-president fos cl Conseller d’Eiisenyament 
o d’lndústria, la CIRIT podria complir millor aquesta finalitat 
de definir una politica científica de Catalunya i coordinar les ac- 
cions dels departaments. 

Un altre problema d’orgmització ks yuc, en  la seva crcació, 
la CIRIT no era iin organ de gesti6, de tal manera que I’organ 
executiu era el Gabinet Tecnic de Recerca, que estava a la ili- 
recció General d’Universitats. Perb un any  després, en 
reformar-la, es va fer una opcib mes cara, perqut: tenia duplici- 
tats; per exemple, el Gabinet Tkcnic de Recerca I’han tingut 
gairebé cinc anys sense funcions i ,  a més it més, doncs, s’ha 
anat convertint en un organ de gestib. A més i\ mks, no s’ha po- 
tenciat ei Consell Científic i Tecnolbgic, que és el que havia de 
donar les idees, les propostes per definir aquesta política, de tal 
manera que In historia de la definició de les línies prioritliriesjo 
penso que és una histlbria realment incl-c’ible, que un organisme 
que en aquest monient té nies de 500 milions de pressupost, 
dels quals 86 són de personal, no hagin aconseguil definir 
aquesta polit ica. 

Mirin, F’any 1982, clos anys després de la SCVB creació, 
encara no s’havien definit uncs prioritats, perb es considerava 
molt important, perquB en el Decret 456/1982, d’actuacib dc 
la CiRIT sobre línies prioritiries de recerca, es deia que (<cal 
concentrar els esi’orqow, aixb ho deia el Consell Execuliu, 
<<en unes hrees científiques i tecnolbgiques que puguin ser 
considerades com a priorithies; i fixin-se, senyores i senyors 
diputats, aixb es considerava tan urgent que, {{mentre no cs 
fixin les linies priorithries per a la subvenció del pressupost del 
1982 $1, provisionalnient se’n donaven tres -enginyeria gene- 
tioa i biotecnologia, microelectronia i estudis integrats 
d’ecosisternes. 

L’any següent, el 1983, encara no s’havien definit aquestcs 
línies priorithics, pero sembla que interessava definir una polí- 
tica cientifica per a Catalunya, perquk es va fer una Comissió 
per al Liibw Blanc. de la Cil~ciu,  entre els quals hi havia, llavors, 
el Conseller d’lndhtria,  que va fer alguna reunió, perb que no 
se n’ha sentit parlar mai més. 

L’any 1984 encara no s’havicn definit aquestcs prioritats, 
perb la cosa, senyores i senyors diputats, ja conienqava il estar a 
punt, ja comenpva zi estar calenta, perquk cn cl Decret 311 984 
es menciona un primer informe, el 84, del Corisetl Científic i 
Tecnolbgic, que es titulava i< La politica científica a Catalunya i 
les possibles iinies priorithries de recerca >); semblava, doncs, 
que la definició era imminent. 

Per& I’any segiient, el 85, en el Decret 365/1985, cte reí‘or- 
rna de la CIRlT, encara que no diu que contradigui els ilnteri- 
ors, sinó que es proposa precisar, en uns ctsos, i ampliar, en els 
altres, Ics funcions de la CIRIT, de fet, no menciona Ics 
priori tals. 

Per tant, han passat sis anys sensc definir unes prioritats. 
r Que ha fel, mentrestant? Mcntrcstant, cl mes conegut 6s rc- 

partir beques i ajuts; aquesta no hauria de ser ia fuiici6 princi- 
pal, pero, ja que 1’h.a feta, hauríem ci’examinar com I’ha feta, i 
jo penso que té greus defectes, En primer lloc, els ajuts a ta re- 
cerca sbn realment d’una quantia insuficient; s’ha practicat la 
filosofia, que agrada tant al Consell Executiu i a Convergencia, 
de la rcpartidora, és a dir, ajuis rclativamcnt nombrosos, pero 
de poca quantia. Aixb estil provocant un cert malestar en la co- 
munitat cientifica, perque pcnsen que és de poca utilitat i 
perque, a més a més, quan no hi ha uns criteris, uncs priorilats, 
els exclosos sempre poden pensar que aixb es deu a 
personalismes. 

E h  puc donar algunes dades : per exemple, en la convocaib- 
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ria atorgada el I5 de novembre de 1985 eren 242 ajuts, amb 
una mitjana d’unes 341.000 pessetes, pero, atenció!, a pesar 
que posen un sostre en la convocatoria, ara són 800.000 pesse- 
tes, només v m  donar el 56Yí1, gairebé la meitat, de mitjana, cle 
la quantitat demanada. L‘ajut mixim era de 725.000 pessetes, 
pcrb, fixin-se vostes, senyores i senyors diputats, el mínim era 
només de 62.000 pessetes. Pensen que així es pot fer realment 
una investigacib científica? Pero ks que en I’última convocatb- 
ria atorgada, el 27 de desembre de 1986, la tonica és la mateixa 
: es donen 234 ajuts, la quantitat mitjana encara és més baixa 
que I’anterior, 296.000 pessetes; I’ajut maxim és de 779.000 i 
I’ajut rninim de 41 .O00 pessetes, 

Jo he repassat aquesta llista d’ajuts i en alguns he comprovat 
que es tractava de tesis doctorals que presenten professors de 
la Universitat, amb un ajul d’unes 100.000 pessetes i que els 
puc garantir a tots vostbs, perque conec els casos, yuc aquestes 
tesis s‘haurien prescntat tant si hi ha ajut de la CIRIT corn si no 
n’hi ha. Jo pcnso que, clc vcgades, més que de foment a la in- 
vestigicib, cs tracta de la repartidora o dc la beneficiencia. 

I-ii ha altres delectes, com ara desequilibris grcus en la distri- 
bució, sobretot en el cas de Iu tecnologia, i manca cle control 
dels treballs rcalitmts. D’altra banda, es clar, amb aquest siste- 
ma d’ajuts tan petits és molt dificil fer un control, 

Per tant, en resum, hi ha una manca de politica coherent de 
recerca i innovacii, tecnologica, s’ha usat ei sistema de la repar- 
tidora, que no és un bon sistema per posar el. nostre sistema a 
un bon nivell, i pcr aixb w m  presentar la següent interpel-la- 
ci0, que és : {(per quins motius s’ha abandonat el foment 
d’uncs línies prioritiries d’jnvestigació i quins s6n eis propasits 
de capteniment del Consell Executiu en relació amb la política 
de recerca Eisica i aplicada i d’innovació tecnolbgica? )r 

+ 

G rkcics. 
El Sr. PIIESIDENT : Per ii la contestació, tinc el gust de 

donar la Ixiraula II I’i-Ionoruble Conseller senyor Bassols. 
El SI.. CONSELLER DE GOVERNACIi6 (Agustí Bassols) 

: Moli Honorable senyor Prcsident, senyores i senyors dipu- 
tats, dc bell antuvi, em plau cxprcssii. el nieu acord amb 
1’1 tlustre Uipuial interpelhmt sobre In importinciii que conce- 
deix al tenia de la recerca, de la investigacib tecnolbgica u Cata- 
lunya --en gcncrul N I’Estat espmyal-, i, especiuhnent, en 
aquests manicnts. 

Ikrb, ha dit tamW - - i  tumbe em cid expressar-li el meu 
acord- que aixc‘) s’cstli realitzant -tant al nostre país, con1 en 
general 21 I’Estat espm~yol- amb grans dkficits, anib grans in- 
suficiencies, en rclucib amb els ultres piiisos del m6n occidental 
coiicretamcnt. 1 aixb és cert, i iot és rlonut, corn scmpre, per un 
problenia dc reciirsos. F liqui sf ... - i  perd6 si ho he entes 
malament -, pcrb m’ha senibla1 que el Diputat interpel.lant 
par3av;i cl’uii pressupost CIC la ClRET d’uns 5.000 milions 
- S L I ~ O S O  que :mials-, quan -si .ia no estic equivocat, i la 
iiicvii intervenció personul a la CI RIT és nul-la- uquest pres- 
supost, clesprks d’lwcr superat fronteres tan milises con1 la 
dels 50 milions I’any 198 I ,  250 cl 82, etcktcra, gira, avui dia, al 
voltant dc 500 miliuns de pcssetes I’any; quantitat que compa- 
rada m b  el qiic correspondria ii Catalunya, si fos un pais 
noriiiul cl‘EEuropa, hauriu d’clcvar-se a la xifra cl’uns 80.000 
milions. I nom& LI ilivell de t’iistat espanyol --si fóssim un 
país normal, en uqiiesta i~~i ikr i ik ,  dintre de I’Estat espanyol- 
haurien? dc pLirtar d’uns 25.000 milioiis, quan la Generalitat en 

mou només 2.000,500 dels quals passen a través de la CIRIT, 
Per tant, parlar de grans línies d’actuació de recerca, de I’es- 

tabliment de grans prioritats, quan la CIRIT -parlo estricta- 
ment de la CIRIT, perque la interpelhcib hi fa referencia, fa 
referencia estrictament a la CIRIT-, quan es disposa de 500 
milions de pessetes, em sembla que k s  desorbitar una mica el 
Iexic. I ,  per tant, i sota aquesta perspectiva, d’aquests 500 mili- 
Q ~ S  de pessetes actuals, crec que la CIRIT -que es va iniciar la 
seva creació i la seva actuació anticipant-se als esdeveniments, 
abans de disposar de transferencies en matiria de recerca- va 
iniciar, dic, unes primeres actuacions -que sembla que no 
han estat objecte de critica per part del Diputat interpeElant - 
sí, de creació de beques, cl’ajuts institucionals o d’infrastructu- 
rii -que en aquells anys 80 cl pais n’estava especialment 
necessitat-, d’ajudes, petites, a la recerca, it projectes que ja 
s’estaven duent a terme i que no podien aciibar-se, estade\ de 
curta duriida a I’ecstranger, etcetera. I semblava que anaven per 
un carni que acabaria permetent I’estabilitzaci6 cl’aquestcs 
línies, i la seva concrecih i augment; fins al punt que, I’any 
1983, la irnrninencia dels traspassos de recerca era tan evident 
que tots cls grups d’aquestu Cambra, i de consens, van em- 
prendre la redacció cl’un Projecte de Llei de Recerca a Caialu- 
nyn. Pero ja en aquells moments s’havia prodiiit una inflacii, 
important a nivcll de I’Estat, fins ;E\ punt que les ncgociacions 
amb el Govern de Madrid, sobre COM es Iransfcriricn els ser- 
veis de recerca, amb motiu de la compeikncia exclusiva que a 
la Generalitrit l i  correspon en materia d’invcstigacib, van can- 
viar per comenGar a discutir-se quins serien els que es triinsferj- 
r i m ,  per arribar a la conclusió que hi havia dubte, fins i lot, cle 
si se n’haviri de lransferir cap. I ,  en aqucsta linia, la recent Llei 
de la Cibncia --cliia Llei de la Cikncia pcr abreujar- arriba, 
doncs, iil punt, que s’ignora completament uquesta conipetkn- 
cia CIC la nosrra comunitat nutbnoma, en general de lescomuni- 
tats auto~iomes, con1 u competencia excluiva en rnatkria d’in- 
vestigacih. Criteris que han estat cl motiu qire es procedís a re- 
cbrrer contra aquestu Llei per inoonstitiiuionaljlut. I aixb ha 
portat a un evident canvi de pcrspcctiva, i que la politica que 
s’havia iniciitt en cm deicrmint moment cn aquesta matkria, 
hagués d’experimentar un canvi per tcmperar-la en aqiiestes 
n w c s  c i  ~ C L I  nist iincics. 

Per tant, jo contcslo al primer piriit de la interpel.lwi6, en el 
sentit que no hi ha hagut abandonament d’una línia de priori- 
tats establerta iniciíilrnent, sinó una simple acomoclaciS, a un 
canvi de circurnstimcics. I que la nova política no ha significat, 
ni significa, quc la ClRIT s’hagi convertit en un organ de 
gestii, que actua per iniciativu prbpia, i que realitza el seu pres- 
supost, sin6 que aquesta pretesa política propia i ,  naturalment, 
si, la gestió del pressupost que té assignat, ho cs com a resultat 
de la coordinacib de la politica dels diferents departaments, en 
la qual continua intervenint, i que, detectades aquestes neces- 
sitats dels diferents departiments, es coordinen -que es un 
sistema, :I niés a més, clc potenciar-10s- i que I’cxecucih, a 
més a més, R O  la porta tan sols la CIRIT, sinó un org-ganisme, 
emunat d’ella, pero que ié un tractament reglamentari, per 
decret, que és la Secretaria de la CERIT. Per tant, no hi ha 
hagut aquesta alteració conceptual o de criteris, sinó una aco- 
modació a les circumstrincies actuals, i sempre sense moure’s 
d’aquest camp de la coordinacib i cle la potenciació de la política 
dels diferents departaments de la Generalitat, Ha seguit, 
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doncs, fent una política de coordinació que, sí que por semblar 
que és objecte d'una certa disgregació, perqul: -hi 
insisteixo- amb un pressupost petit, i amb les peticions que 
es formulen, que han arribat, per exemple, el darrer any, a 
1.300, i moltes d'elles, doncs, interessants, i que estan en la 
línia de les prioritats --de ies prioritats que ha de contemplar la 
CRIT-, obliga a una rebaixa de les peticions sollicitades i a 
una certa dispersió. Perb, s'ha seguit, doncs, amb aquesta polí- 
tica d'integració de la comunitat, de la nostra comunitat inves- 
tigadora, que pot estar, potser si, descontenta de les xifres que 
se li  assignen, perb no -jo crec; modestament- de la política 
que se segueix en aquesta assignacib, s'ha seguit vetllant per la 
integració d'aquesta cornunitat a les xarxes internacionals, 
podria citar molts exemples en relaci6 amb el Centre Internnci- 
ona1 de Metodes Numerics o d'Enginyeria, dei CIMNE, re- 
centment convingut amb la UNESCO, etcktera. I aixo son rea- 
litats, i han estat a la premsa aquests hltims dies. I aixo és im- 
portant, crec jo, senyor Cadevall. 

I s'ha seguit en tota la temitica de la informaci6 i la docu- 
mentacib, en tot I'intercanvi de coneixcments; s'ha parlat, ha 
parlat, de joventut, de jovent -crec que, realment, aquest es 
un factor important, que moltes vegades comenqa o h'inicia en 
possibilitar, en facilitar una tesi doctoral-, s'ha seguit aquesta 
politica A Favor de lajoventut, per cultivar aquest esperit cienti- 
iic, i tot aixo s'ha fet al millor, jo crec, possible, partint de la 
base dels recursos de que es disposa. 

En una paraula -no em puc allargar més-, crec que la polí- 
tica de recerca de la CIRIT -parlo de la CIIUT- és, doncs, 
una mostra de realisme polític, ja que es mou dintre d'un camp 
de limitadissimes possibilitats pressuposthies, i també d'uns 
criteris establerts, i que -contestant a I'liltima part de la pre- 
gunta en qui3 es contrau la interpdlació- els propbsits de cap- 
teniment de la CIRIT en el futur, mentre no puguin modificar- 
se i ampliur-se els pressupostos, s'han de moure, essencial- 
ment -en la interpetlació es parla de {<recerca bisica>> i de 
(< recerca apl icada )) - , s1 han de moure forcosamen t, prior i thri- 
ament, en el campde la recerca aplicada i ,  mentrestant, seguint 
Fa tramitacib de prioritats que estableix el mateix Decret del 
desembre del 82, que estableix la manera de comportar-los i ,  
setiilire també, en la linia de coordinació i potenciació dels cri- 
teris dels diferents departaments dc IaGeneraIitat. 

Moltes gricies, senyor President, senyores i senyors 
diputats. 

El Sr. PRESIDENT : L'I14ustre Diputat vol replicar? 
El St: CADEVACL : Gricies, senyor President. Senyores i 

senyors diputats, després d'escoltas el senyor Conseller, em 
confirma realment que s'han passal sis anys sense definir una 
política científica, i amb un argument curiosksirn, que Bs que 
com que diu que tenen pocs recursos, doncs, si els reparteixen 
molt, en quantitats molt petites ... Aixo no té lbgica. Precisa- 
ment, si tenen pocs recursos, els han d'aprofitar bé i 
concentrar-los en algunes accions priorithries. 

D'altra banda, jo el que els demanaria 6s que, siguin quines 
siguin les dificultats, el menys que es pot demanar al Govern 
de Catalunya és que no faci menys que altres comunitats autb- 
nomes que destinen mes diners a la investigació i que han fixat 
unes prioritats de recerca encara que sigui per recaptar, a més a 
mks, ajuda de financament estatal o europeu. 

En no haver-hi una política dissenyada -perque no he 

sentit que hi fos, nomes s'han donat cxcuses-, llavors, cn 
!'actuació hi ha una manca de continu'itat. Per exemple : cn el 
Decret 307 de 1982, sobre No17es Actuacions de la CIRIT en e! 
Camp de la Innovació Tecnologica, es preveia que es podien 
firmar convenis amb empreses. Doncs, bé, jo he miral acurada- 
ment el Dinri Uf,icial dt  In Grneraiitcri, i no he vist, prlictica- 
ment, que aquest Decret s'hagi aplicat, nioh poca CQSX Tant és 
aixi, que e m  va estranyar i vaig pensar que potsei hi Iiauriii 

alguna cosa que jo desconeixia, i vaig fer una pregunta al Con- 
sell Execut ¡u --el novembre, publiciida el primer de 
desembre- i no se m'ha contestat aquesta pregunta; i aixo, a 
més de ser u i l a  falta de respecte al Piirlanient, és que potser, 
doncs, la resposta que podien donar no era gaire satisfactbria. 

Pero agafem un altre exemple d'aquesta manca de coiitinu'i- 
tat  en  I'actuauió : el Decret que he csmentiit, 456/1982, de 
linies prioritiiries de recerca, establia també que es podien fer 
uns convenis amb organismes per subvencionar les línies prio- 
ritiiries de recercu. També he exaniiiiat els DOGC i no he 
trobat absolutament res sobre aquest temn. També em vaig di- 
rigir al Consell Executiu, fent una pregunta escrita, i tampoc se 
m'ha contestat passal el termini. Jo penso que, a part de la fiilta 
de respecte, és que potssr no tenien gaires respostes H donar. 

Perb hi ha també una manca CIC coordinacih. Voste deia que 
n'hi havia de coordiriació. Per& mentre la CIRIT, dient 
<<nomes manejo 500 milions)), no V O ~  fixar prioritats, o ha 
estat incapac de fer-ho, els altres departaments si que ho han 
de fer. I així, per exemple, el Departament d'lndústria, en el 
Decret 191/1986, sobre Mesures de Foment Industrial, a p r t  
de citar alguns sectors de foment al procés productiu, etcetera, 
sobre mesures del foment a la recerca i innovació tecnologica, 
en el camp de relacions entre universitat i empresa, dóna corn 
a preferencia la biotecnelogia; per tant, per a alguns departa- 
ments hi ha prioritats, per a altres no, en quk quedem:' 

D'aitra banda, el sistema de la repartidora és un sistema que 
jo penso que ho fan, no només per liilta de recursos, sinó de 
forma conscient, perque, de vegades, arriben a cxtrcms molt 
grans. En ei cas d'ajuts a treballs de socialinguktica -el 1 O de 
desembre de 1985 es vil repurtir una convocatoria- la quanti- 
tat mitjana era de 300.000 pessetes. Vaig fer una demanda d'in- 
formació al senyor Secretari de la CIRlT -i aquesta vegada si 
que em van respondre- per sabcr quina era Iu quantitat sol.li- 
citada i la quantitat atorgada. 

Doncs bél la quantitat atorgada cl"i-i u n  21'/(1, una cinqucna 
part de la quantitat sol-licitada, de tal manera que hi havia pro- 
jectes cl'investigacib de 2.900.000 i cscaig i se li  donen 580.000. 
Un altre prqjecte de 6.600.000 pessetes se n'hi atorguen 
500.000, Es pot no subvencionar un projecte, perQ no es pot 
creure que, amb aquestes quantitats, es puguin portar enda- 
vant. Tant 6s així que el senyor secretari de la CIRITjo penso 
que era conscient d'aquesta desproporcib, perqui: en el context 
deia que s'han tingut prescnts les possibilitats del Pressupost 
per a la fase dels treballs corresponents R la primera anualitat, 
6s a dir, subvencionem la primera anualitat. Jo penso que aixb 
pot ser veritable en alguns casos, pero en Rquests casos que he 
mencionat amb aquesta desproporcih, on es dóna el 10% de la 
quantitat sollicitada, em volen fer creure Q U ~  un treball de so- 
ciolingüística estava programat per a deu anys? 

Bé, com que jo veia que no hi havia una politica científica de- 
finida, quan vaig veure els cartells de !'exposició Cup al 2 M l  
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vaig pensar : me n’alegro, aniré a veure aquesta exposició i 
potser veuré la política que tenen en qüestions de recerca i in- 
novació tecnolbgica. Haig de dir que era una bona mostra de 
publicitat aquesta exposició. Per exemple, hi havia una pantalla 
gegant per projectar un iudio-visual, pero, desgraciadament, 
no vaig poder veure alli cap polilica definida; hi havia un Iaser, 
dos robots i <<Catalunya cndavant amb la.publicftat>>, no hi 
vaig veure res més, Pero, potser pensaran que és una opinió 
moli subjeciiva Iu meva, perb permetin-me, com que el tema 
va arribar tumbé a Iu prcmsL-I, citar el setmanari Ei Mbn del 9 de 
gener i allh diu : {{Aquests dies la ciutai és pfena de cartells de 
la Generalitat O d’altres institucions amb gran alegria de les 
agencies de publicitat, que ens recorden que s’acosta I’my 
2000, que Catalunya miri endavani, o que la nostra ciutat serri 
cupdwntera en la utililració de les noves tecnologies. U Diu : 
<<Si vim m a r  a veure I’exposició organitzada per la Generalitat 
al Palau Robert sobre la Catalunya del 2000 ja vau poder notar 
que la cosa no anava ben orientada. Hi havia poca cosa mes a 
parí dels quatre ordinadors, uns hortets de plist ic en miniatura 
i uns ninots que es movien sir-rcompadment a fora. )z Desgraci- 
aciurnent jo pcnso quc s’han perdut sis anys. Pensin que el cicle 
industrial en productes d’alta tecnologia alguns consideren 
que és de sis anys, trcs anys per ii la recerca i tres anys per a la 
comercialització, i, per f‘avor, Catalunya no es pot permetre el 
luxe, en aquest tema, de perdre sis anys més, perque l’any 
I992 hi haurii la plena integració en la Camunital Econbmica 
Europea. 

Gricies. 
EI Sr. PRESIDENT : L‘IIlonorable Conseller vol tornur r-1 

replicur? 
El Sr. CONSELLER DE GOVERNACIb : Molt breument, 

senyor President, senyores i senyors diputats, en la seva replicii 
cl Diputat i tilerpcl.iani, en realitat, ha insistil’en una critica 
basada en els criteris quantitatius utilitzats per la CIRIT en 
ordre a les subvencions que hil donat B ticlivitats de recerca; 
perb no en els de cadictes quulitatiu. Dic aixA perquk és en la 
destinacio qualitativa on es reflecteix una polit ica de qualsevol 
ordre, i en aqucst cas unii politica de recerca. Jo no he sentit 
qiic cF diputat in~erpcHant ens digui, en cap ciis, que s’hhan 
Iliut.at quantitals, que s’han clestiniit subvencioiis a activituts 
qtic, per la seva qualitat o per la scvii índole, no els correspon- 
guessin; sinb que liz seva queixa va encsminada a considerar in- 
suficients aqucllcs quantitats que s’han atribLiii ;I Nquests trc- 
bulls, ii uqucsts projectes. I ,  en aquest punt, ja he dit ubans que 
hi eslava d’auorcl, perb aquest cs Lm problenia de recursos i el 
fct que moltes vegades s’atenguin peticions nom& anib caric- 
ier paroi;d, o 6s per& aquella quantitut parcial perniet també 
realitzar iinii part del trcbult de suficient envergadura, és it dir. 
sullcient substancialnient purlimi, o perqu2t es divideix la 
quantitat perque el 1rebdl perniel unes bi o triimualitats. Nor- 
mainient és així, 

Per t m i ,  jo penso que si IIO h i  ha queixa en I’;ispectc qualitu- 
tiu de dcstinaoih és que iiquestu política que se’ns discuteix hi  
éso Podrh plaure més o menys, les opinions sbn lliures, pero hi 
ha Liii i i  política, 111 tia u n  sentit de prioritats, hi és Jo no puc de- 
tnllar, uvui diu, perque srin múltiples les destinacions, els su- 
ports qiic s’lian donat des de la CIRIT, perb tctien un sentit, 
unu uohcrcncia, tm són perquk si, en absoliiI, en cap cas. I-Ii ha 
uo~iveisis, tambc, senyor Cudevall; hi ha convenis. Jo no en 

tinc aquí la relació per donar4  ni seria el moment, perb hi són i 
Si seran facilitats, 

JO el que si que lamento, en aixQ --perqu& no dubto que és 
cert -, que no s’hhagin contestat algunes de les preguntes que, 
en aquest sentit, voste hagi formulat per escrit. Jo en prenc 
bona nota per ocupar-me que si hi ha hagut una omissió, un 
descuit en aquest sentit sigui salvat i un diputat d’aquest Parla- 
ment rebi per part del Govern la resposta a quk té. dret; jo m’o- 
cupare d’aquest punt. 

De la politica cle recerca deis Departaments, que si que exce- 
deix de la quantitat que gestiona la CIRIT, no ks tampoc el 
moment de parlar-ne; ni el nieu Departament, del qual sóc ti- 
tular, que no te activitats d’aquesta indole. seria jo la persona 
menys autoritzada per fer-ho, per& en fi, it través d’altres 
interpel.lacions de les preguntes corresponents a aquest tenia 
pot ser també debatut m b  la plenitud que cal. 

I ,  res més, jo agraeixo de totes maneres I’interes del Diputat 
interpel-lant i, a la vegada que l i  reitero la preocupació meva en 
ordre a la resposta d’aquestes preguntes que hagin quedat in- 
contestades, li dic, de tetes nianercs, que tambk he pres bona 
nota cl’algunes de les encertades observacions que ha forniulat 
des d’aquesta tribuna, perque siguin tingudes en compte en els 
aspectcs que així siguin i que així es corresponguin. 

Mol tes gslicies, senyor President, senyores i senyors 
diputats. 

Preguntes 

EI Sr. PKESIDENT : Bé, hem acabat amb la part correspo- 
nent a in terpel-lacions i ara hem de passar a les preguntes. 

Aquesta Presidkncia ha d’inforrnar que respecte a la pregun- 
ta primera ha eslat demanada la posposició pel representant del 
Govern, en virtut cle l’arficle del Reglament que l’autoritza a 
fer-ho, i a i x o  mateix piissa amb Ics pregunles 5’ h i 7 .  

Quant a les preguntes 3 i 4, els seus litulars han demanat que 
passessin a ser contestades per escrit. Naturalment, també s’ha 
d’acuedir a aquesta pelicih. Queda en peu, doncs, la pregunta 
número 2. Per formular-la tinc el gust de donar lii paraula ii la 
Diputada Ildustrc s e n p a  Trinitat Neras, que la formulari al 
Consell Exccutiu. Lii scnyora’Jrinitat Neras té Li paraula. 

PI’P,~EIIIICI ( r l  Coiwll Execu~iii sobre 
ei S I  r hi H i! I i ~ v r  t I I P  t I t P filí ‘t r i c  a IPS 

l ’ o f ? m l q  EIPS ,rrj,~ot~it?cs 

La Sra, NERAS : Senyor President, senyores i senyors dipu- 
tats, no es pas la primesa vegada que en aquest Parlament es 
plantcja el tema de la nianca de subniinistrarnent d’energia 
elkcrrica, produ’it en molts indrcts de Catalunyu, especiaiment 
durant les nevades de I’any 85 i també cle I’any 86. Aquest any, 
els dies 14 i 15 de gener, moltes comarques de Catalunya es 
veien de nou afectades per la neu, i es produí autonliticameni 
la munca de subniinistnimenl d’energia elkctrica en molts in- 
drets, i ni& concretament a tes coniarques gironines. 

L‘intens fred que es va produir cls dies 6 al 20 de gener de 
I’any 85 VR provocar un increment iriusual de la demanda d’e- 
nergia L Iectrica que saturi1 algunes instal-lacions. Les interrup- 
cions dels clics 30 i 31 de gener del 86 varen ser produ’ides, 
segons diverses inl’orniacions, per un t’enomen climatolbgic 



DIARI DE SESSIONS / P-Núm. 84 / 25 febrer 1987 / SESSi6 PLENAKIA hiirn. 07 3 867 
I- 

qualificat d'excepcional, perb el cas que ens ocupa avui, jo 
diria que no es pot valorar ni qualificar con? cap d'aquests dos 
casos que acabo d'esmentar. Concretament, el dia 14 de gencr 
a les comarques gironines va ploure durant tota la nit i il la ma- 
tinada comenqi i.\ ciiure una lleugera nevada. Quasi m'atreviria 
1.1 assegurar que la situaci6 climatoibgica d'aquells dies no es 
podria qualilicar d'excepcional sinó, senzillament, de temps 
d'hivern. Durant la nit va bufiir el vent i ,  automiticament, 
molis pobles de I'Alt, el Baix Ernpordri i la Selva es varen 
quedar a les fosques, 

Senyor Conseller, Cadaqués .i Begur potser foren ets niés 
afectats, ja que Cadaqués es queda vint-i-quatre hores sense 
llum i Begur trenta hores sense llum, i emprant una expressib 
popular, podriem dir que aquesta va ser I'Gltinza gota que va 
fer vessar el cimtir. M'explicaré. Cadaqués i Begur han estat 
dos pobles que, juntament amb altres, han patit molt sovint les 
tallades de subministrament d'energia elkctrica; no j a  en casos 
de neu com els que he esmentat, que --ho repeteixo- no va 
ser res excepcional, sin6 que al primer bufarut de tramuntana 
ja ens quedem a les fosques, fins i lot, ni'akreviria a dir que 
sense tramuntana i tot 

Kccordo Begur I'estiu passut, en plena temporada turística, 
amb unii nit meravellosa, que no bufava ei vent, que no plovia 
i que, encara menys, nevava, la nit del 9 d'agost Begur es 
quedi) ii les fosques de les nou a les dotze de la nit. I aixo passa 
sovinl, senyor Conseller. L'Alcalde de Cadaqués m'explicava 
que per Nadal, queels va bufar la tramuntana, es varen quedar 
sense llum, que per Cap d'Any, els passava el mateix i que, 
fins i tot, durant aquestes festes dc Nadal ~ I Q  podien veurc la te- 
levisió perqui: la muntanya on tenen instalht el repetidor 
estava també smse subministrament cl'energia. 

Repeteixo que la interrupció d'aquest subministrament, 
produ'ida els dics 14 i 15 de gener passat, ha estat, en el ckis dels 
pobles de Begur i Cadaqués, I'última gota que ha fet vessar el 
cimtir, i cls dos ajuntaments han iniciat unes accions de protes- 
ta contra les compunyies elkciriqucs responsables cl'aquest sub- 
ministrament; protestes que s6n avalades per tots els usuaris 
que es quci xen de les deficiencies i del mal estat de les instaltla- 
cions elkctriques en aquests municipis; niunici pis que, dit 
sigui de passada, tenen una especial importhncia turistica. 

Aquesta Diputada, davant de totes aquestes anomalies, ha 
cregut convenient exposar-ho al Consell Executiu, que és qui 
hi-) de vetllar perquk aquest servei arribi amb totes les garanties 
a l'usuari, que, en definitiva, és qui el paga. I és per aquest 
motiu que hc formulat aquesta pregunta, per saber quines acci- 
ons pensa prendre el Consell Executiu en relació amb les 
causes que han provocat anomalies i intcrrupcions en el submi- 
nistrament elkctric en alguns pobles de les comarques 
gironines. 

Senyores i senyors diputats, senyor Conseller, tots sabem 
que els pobles de I'Alt i el Baix Emporciri estan, all0 que se'n 
diu, <( tocats per la tramuntana H (rmor de veus), aixo és públic 
i notori, per tant, les instaEFacians electriques d'aquests pobles 
haurien rl'eestar previstes per aguantar perfectament qualsevol 
bufarut de tramuntana. 

Potser ens calclri fer corn el poeta ernpordanks que demana- 
va al Senyor que mesuri la tramuntana justa, que ens eixugui 
l'herba i no ens espolsi el blat. 

Moltes gracies, senyor President; moltes grkies,  senyores i 

senyors diputats. (RicrlkíJs i nf,s.lrtis nl)lnriciiti~íitits. I 

per contestar. 
EI Sr. CONSELLER D Y N D ~ S T R I A  I ENERGIA : Senyor 

President, senyores i senyors Diputats, si m'ho pernieten des 
de I'escó, i amb un carkter  més econoiiiiciski i poc buco!ic, j;i 
m'agradaria, perb 

Bé, efectivument, la senyora Diputada té ra6, té raó, I'any 8s 
hi vn haver UIIS incidents amb la xarxa d'energia elkctrica a Ca- 
talunya, molt generalitzats, cani a conseqühcia que reia molt 
fred i, efectivament, la gent VRII endollar niés del que habi- 
tualment endollava ( r i~ i i led, . .  no 6s aixÍ? i varen saltar els co- 
rresponen t s magnetotkrmics de les casetes de tansformaclors. 
Aixb vil provocar, des rl'aquell moment, u n  atcnci6 prioritiiriti, 
dins dei que són les regulacions administratives, del Departa- 
ment en tiquest sentit, no només a les rodalies de Bmclona i a 
la mateixa ciutat sini) arreu de Catalunya. 

El primer que vhrem detectar va ser cluc, efectivament, la 
majoriii d'aquestes cesetes transformadores no tenien els con- 
dicionants tecnics que requerien les diferents modificacions de 
reglaments, malgrat que complien, en essencia, aquells 
minims indispensables que fixava la Llci General d'Indiistria i 
els reglaments qiie 1i-t desplegaven, Llci General d'lndúsiria clc 
1939, encara vigent dins de I'Estat cspanyol. 

Bé, ei tema va inteniar resoldre's en la mesura del possible, 
jo crec que en bona part s'ha resolt, clonmt indicacions i per- 
suasions i, és clar, actuacions coercitives perquk I'cstructura 
dels transformadors d'arreu de Catalunya, i particularment de 
les grans ciutats, acomplissin normes fora de minims d'obligat 
compliment, ateses disposicions complementiries existents a 
I'estrangcr; i en concret a !¿I mateixa Comunitat Europea. 

L ' m y  86, una altra vegada, es va produir un fenomen excep- 
cional, una mena de gota freda i ventosa, i nevades, que va pro- 
vucar la caiguda, curiosament, vit provocar Iu caiguda dels pals 
i de les linies més moderns que hi havia arrcu del Principat; els 
que feia mlds anys que existien varcn aguantar. I I'explicacib 
--curiasament, aixo és aixi- va ser que, com ii conseqükncia 
dels perfeccionaments tecnics, els tecnics -cs a dir, enginyers, 
etckteru-, detallaven i taxaven tan especificament la resisth 
cia dels tubs, dels cables, de Ics torres, i les cimentacions espe- 
cifiques, que, quan es piissava tambk d'aquells mínims excepci- 
onals, aixb queia; en canvi, els que s'havien instalht en fusta 
feia més de cinquanta anys, com que els tecnics no cn sabien 
tant, Ijer si de cus, hi posaven el doble de materid, i aquells 
v m n  aguantar. (Rialles i wmrw ú~ veus.$ 
Bé, aixo és aixi; aixh és així i arran d'aquests esdeveniments, 

evidentment, hi va haver una acció una vegada més jo crec que 
molt seriosa, per intentar l'adequació de reglaments, cosa que 
no és ficil ,  per& -com els senyors diputats no ignoren- les 
normes de seguretat nosal tres. només les executem, les 
normes de seguretat industrial; qui les dictamina és 1'Admi- 
nistració central. En qualsevol cas, hi va haver una acció con- 
junta entre I'AdniinistraciÓ autonomica i I'Administracib 
central amb la finalitat d'introduir a tot arreu, alli on fos passi- 
ble, criteris que tendissin justament a incrementar aquelles 
condicions, que sempre stin les mateixes : les de minims, 
perque les xarxes de distribucio d'energia electrica, tant en alta 
corn en baixa, resulta que sempre es fan atenent no criteris de 
mitjana, sinó atenent criteris dc mínima, la qual cosa fa que 

El Sr, PRESIDENT : VHonorablc Conseller t e  la paraula 

ks el meu estil. 



3868 DIARI DE SESSIONS / P-Nhrn. 84 / 25 febrer 1987 / SESSIÓ PCENARIA Núm. 67 

I 

quan Fa molt de fred i tothom endolla, saltin els rnagnetoter- 
mics dels tranSfQrmadQrS, i que quan es produeixin determi- 
nats accidents excepcionals, com que esta al mínim, determi- 
nades xarxes no resisteixin I’eventualitat d’aquests incidenis. 
En qualsevol cas, jo podria afirmar, amb una certa psecarietat, i 
em fa l’efecte que sense cap mena d’intencih temeraria, que les 
companyies ekctriques han fet un esforq,. tant les del sector 
pbblic -ENHER- com les del sector privat -FECSA i 
1-11 DRUÑ A - perque ai xb pugui almenys, mantenir-se al 
nivell de mitjana i no al nivell de mínims, 

Perb heus aci que aquest any altra vegada, en alguns indrets 
molt més localitzats, va passar una altra circumsthncia també 
semblant i, si m’hho permeten els diputats aqui presents -que 
no són gaires-, els explicaré quelcom realment singular. 

Durant els mesos d’estiu, les casetes de muntanya on hi 
havia els transformadors rurals d’aquestes zones, va resultar 
que tenien un excés d’escalfament perquk aquest estiu, en de- 
terminats moments, la suma d’altes i baixes de temperatures 
diürnes-nocturnes havia estat exageradament superior a la dels 
altres anys. Llavors, a totes les comarques, i particularment als 
ernpordans, on bufava la tramuntana, se7s va ocbrrer a alguns 
tccnics -curiosament- canviar les reixes de ventilació que hi 
havia en aquests transformadors -que habitualment van cap 
enlaire, de tal manera que, quan el vent bufa, entra i va cap al 
teulat-, a l’inrevés, de tal manera que, quan ei vent entrava, 
bufava i anava cap al transformador, perb va arribar I’hivern i 
no varen canviar les reixes (rialles), de tal manera que el dia 
que va ploure i va fer vent, doncs, I’aigua va anar cap a sobre, 
provocant curts circuits d’una certa iniportancia. Aixo, per un 
costat -i anecdotic, evidentment-, perb per l’altre costat, se- 
nyores i senyors diputats, en els casos concrets de Cadaqués i 
de Begur -que lli senyora Diputada coneix a bastament-, el 
que passa --i en aixo tk tota la raó- és que d’enqh fa gairebé 
dinou mesos es produeixen talls sovintejats d’energia electrica, 
corn a conseqükncia d’un programa de rcvisió, millora i amplia- 
cio de la xarxa, programa, aquest, que s’estava duent a terme, i 
s’esiri duent encara 21 terme, amb una inversió aproximada, per 
la zona d’entre I’EscaIa, l’Estartit, Puls, Begur..,, amb una in- 
versi6 ... bé, que per a l  cas és prou considerable, del voltant de 
150 milions cle pessetes, i que, mentre hi va haver aquesta 
skrie &accidents molts dels tubs, precisament perque s’estava 
en liquestes circumsthncics d’arranjanient, no estaven del tot 
protegi ts. 

En qualsevol cas, hi ha dos aspectes per al context específic 
de la pregunta, i és que, efectivament, en aquesta zona es pro- 
dueixen moltes tallades sovintejades --en altres indrets del 
país, també-, pero en aquesta zona es produeixen corn a con- 
seqüencia de les inlersupcions sistemhtiques amb I’arranja- 
ment de la xatxil general, i, a més a més, la circumstancia espo- 
rhdica d’aquells dies, en quk, sobre aquest particular, es va 
donar uila inundacid, relativa i parcial dels transformadors com 
a conseqiihcia que les reixes estaven a I’inrevés. 

Moltes grhcies. 
EI Sr. PRESIDENT : La Il.lustre Diputada vol tornar a 

intervenir? 
La Sm. NERAS (de k w h  cstard : Senyor Conseller, jo li 

agraeixo la seva resposta, ilialgrat que jo penso que no m’ha es- 
coltat amb prou atenció, perqui! jo ja li he dit que no es tractava 
del fenonien ciiniatolbgic que liavia ocorrcgut durant les neva- 

des, sinó que era un tema que passava molt sovint, 
Voste Últimament hi ha fet referkncia i ha dit que en aquests 

moments s’estava solucionant aquest terna en aquests pobles 
de 1’Alt i el Baix Emporda, que sovint es troben afectats. Jo l i  
puc dir que no fa dinou mesos, que s’hi troben, sinó que fa 
molts anys, que s’hi estan trobant; les instalkicions són defici- 
ents, i penso que ha arribat el moment que es comencin a mif- 
lorar, a canviar, i a posar al dia. 

Espero i desitjo que ei Consell Executiu es preocupi seriosa- 
ment d’aquest tema, que és molt seriós, senyor Conseller, i 
que aquests pobles que sovint es queden a les fosques, comen- 
cin a veure una petita escletxa de llum que els porti a la claror 
permanent. 

Moltes grhcies, senyor Conseller. 
El Sr. PRESIDENT : L‘Honorable Conseller vol insistir-hi 

encara? 
El Sr. CONSELLEK D’INDlhTRIA I ENERGIA : Senyor 

President, des de l’escó també altra vegada, per significar a la 
Cambra que el Consell Executiu es pren amb molta atenció 
aquests temes --i d’altres temes, evidentment- i que el fet 
que molies vegades en aquest tipus d’incidents s’hi puguin ex- 
plicar ankdotes, no vol pas dir que aixb no tingui un context 
seriós, tot al contrari, sin6 que justament l’ankcdota explica la 
incidentalitat del problema que preocupa la senyora Diputada, 
el Govern de Catalunya i tots plegats. 

En qualsevol cas, si que voldria remarcar que el Govern ik  
una actitud seriosa respecte a aixb, molt seriosa, i que el que el 
Govern no pot fer - i  ho reitero per al coneixement general, 
una vegada més, d’aquesta Cambra- ks la modificacib, pel 
seu compte, dels reglaments de seguretat industrial, pel que fa 
a les xarxes en alta, i la part de voltatges qualificats de les 
xarxes en baixa, perqui: aixo obliga a una reglamentació global 
per a tot YEstat, no només per requeriments d’unicitilt de 
mercat, sinb tarnbk per les incidkncies que en aquest sentit 
fixen estatutiriament i constitucionalli lent les normes 
corresponents. 

I, per altra banda, també s’ha de tenir en compte que les em- 
preses electriques -la qüestió, no és pas ara ei moment 
d’escatir-la-, perb les empreses electriques han estat subjectes 
a un procés de descapitalitzacib molt intens, possiblement per 
inversions, d’aitra banda autoritzades per la corresponent Ad- 
ministració central dins la globalitat del sector, pero que, en 
qualsevol cas, aixo els ha fet moltes vegades tenir en compte 
requeriments cn nuclis particularment poblats o de poblacib 
constant, en contra d’aquells altres nuclis on es produeixen 
moviments estacionals de poblaci6, com a conseqükneia 
sovint de la incidkncia del turisme. En qualsevol cas, una 
vegada més convé tenir en compte que el Govern és conscient 
del problema, que la seva agkncia especialitzada, que és el De- 
partament d’hdústria, s’ocupa -en contacte amb les 
empreses- de fer-ho, que pel que fa a la seva capacitat de coer- 
ció exerceix a plenitud les seves responsabilitats, i pel que fa a 
les seves possibilitats de suggeriment i de pressió sense ele- 
rnen ts coercitius, també ho intenta, conscienciani les empreses 
que en els seus programes d’expansib i de millora tinguin en 
compte tots aquests punts de vista. 

I, per acabar, només dir-li a la senyora Diputada que tingui la 
certesa que quan parla ella, corn quan ho fa qualsevol altre di- 
putat, me l’escolto amb una atenc% que, si em permeten la pe- 
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tulhncia, voldria dir d’exquisida. . avui, i, per tant, procedirem a suspendre la sessió. 
S’aixeca la sessib. 
(Sbn dos qimals CJe twu del vmpw i onze minuts.) 

Mol tes grhcies. 
EI Sr. PRESIDENT : Bé, hem acabat la nostra tasca per 
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