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iquell Goll i Alentorn 

Sessió Plenaria núm. 74 
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SUMARI 

La sessió, suspesa ahir, es repren a dos quarts d’onze del matí i cinc minuis. 
Dictamen de la Comissi6 d’IndÚstria, Energia, CarnerC i Turisme sobre cl Prqjccte de Llei de Modificaci6 dels apartats 1 i 2 de 
l’articlc 12 dc la Llei 6/1983, del 7 d’ahrjl, sobre Residus Industrials i les esmenes reservades per a defensar cn el Plc (Punt 
tercer de ]’ordre del dia.) 

Article inic 
Esmma del G. p. Mixl (núm. I ,  de supressib) 

L% SK Cusuh i Parral hf) n ‘anuncia la retirada (II. 4581). 
Ksmclna del G. Socialista (núm. 2, de rnodificacih i d’addicib) 

Torn B favor : 1. SL Madwño ( S )  (p. 4581). 
Torn en contra : 1. Sr. Pont (CiU) i‘p. 4582). 

Esmena del G. p. dkJ PSUC (núm. 3, d’addició) 
Torn a favor : I. Sr. Garciu SÚuchez (PSUC.. b. 4582). 
Torn cn contra : 1. Sv. Pon/ (CiU) (p. 4.58.7Ia 
Votació de i’esmena mim. 2 rebuouda pcr -70 vuts a-fkver; .W en contra i cap afistencib (p. 458.T). 
Votaci6 de I’esmena núm. 3 : r~hurjadupw 30 vots a,fuvor, 58 en contra i cupahstenuih (p. 4583). 

Votcicib : aprovat per unatiimitaf 6. 45831. 

Presen tac% : Ir .  SI: ConselIu de Poiiticu Tetritoriai i Ohres Púbiiques (p. 45811. 

Tmt del Dicturnen 
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Expiicacib de vot : I. SI: Cigatníti (SS 45##), I. Si: C‘uiojné (P) fi). 4SR9), I .  Sima. Neras (CiU) (il. 4581)) s I .  Sr. Cusu~invr~~ 
(El?) b. 4589). 

Prcsa en consideració de la Proposta de Resolució pcr la qiial s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro- 
posicii, de Llei sobre les Compctbcics de Qualificacih i Registre dc les Societats hnonimes Laborals tle Catalunya (I’unl 
cinqui: de i’ordre del dia.) 

Torn a favor : i. Sr. IAuL’CJ1eí?i (PSUC) GI. 45901. 
Posició dels grups : I. St. AIuy (El?) (p, 4SO1), i. St: kstm3 i Oriol (PI (11. 45911, I. Sr. Guiiart i Romilnwh (S) (11. 4.701) i I. Sr. 
C,’usieElnnu (CiU) (I. 45921. 
Votació : aprovada per ununimitat (II. 4592). 

Proposta de constitucli, d’una Comissi6 d’hvestigacib sobre la Sitiiació de les Rcsidhcies per a la Vellesa (Punt sis6 de I’ordre 
del dia.) 

Torn a favor : I. Sra. Rarenys (SI b. 4592). 
Torn en contra : 1. St; Codinu i Ccrsí& (riu) (p 4594). 
Pusici6 dels grups : I. Sr. Alay (IM) (p. 4.595), I. Sr. Lucchptii (PSUC) 61, 4.596) i 1. Sr. Esteve i Oriol (PI (pe #S96). 
Votacib ipbu&jad’a per 30 vots a-fbvor, 54 en contra i cup ahstencjti (p. 459 7). 

I ,  7. Sr. Vice-president del Pur !ament proposu una alterucib & I brdrp de/ dia, la yua E 4s acceptado Iwr asseniimeni fi). 4.5 9 7). 
I,% St: c‘lotas (S) (o. 459 7) i I% Sr, Pujol i Fulmi (P) 6. 450 71 intiJrvenen pet* qiiestioris dhrúw. 

Modificacii, de l’ordre del dia 

InterpcHaciii al Consell Executiu sobre el compliment de la Llei 4/1983, de Cooperatives de Catalunya (Punt onze de I’ordre 
del dia.) 

Formulació : I.  Sr. Riera (S) h. 4597). 
Resposta H. Sr. Conseliw de Trehtili (p. 4-798). 
Kkpiica : I. Sr. R i m  (S,, 6. 4600). 
Contrarkplica : lf. SK ConselIu dc 7kiwlJ k. $601). 

Manca de retiment de comptes de la Moció 9/11 del Parlament de Catalunya, sobre el Sector dels Casinos (Punt sete de I’ordre 
del dia.) 

Formulació : 1. SK Ahy (ER) (11. 4602). 
Iksposta I I .  SI: Conseiler de Govmmib fi). 46O31. 
Rkplica : 1. Sr. Alay (ER) (‘p. 46011). 
Contrareplica : H. Sr. Ciuiseller de Govmicicib 
l’osiciú dels grups : I .  Sr. Rih6 (PSUC) 61 460.7), 1. SK Pujol i FbIcru (PI GI. 4606s, 1. Sr. Cusares (9 6. 4606) i 1. Sr. J’uhirh 
(CiU) fi). 4606). 

La s m i h  sc susp6n I( tres quarts Cle úues díli rnigdki i dcu minuts i es rqw1Jn u fum qirarts de cinc de la tur& i deu minuts. 
Modificacib de l’oordre del dia 

I,% Sr, Viwpmident Priirw anuncia que hi tia uiia prqmstu d’inclusirj de set punts noids n l’nrúw d d  diu, EU qual és uprcivuda pet* as- 
L c n h m t  6. 460 7). 

Manca de retiment de comptes de la Mwib 19/11 del Parlament de Catalunya, sobre la Proteccii, d’Edificis i dels Serveis depn- 
dents de la Generalitat, i de la Mocih 16/11 del Partament de Catalunya, sobre els Incentius i els Cornvlements de I’rodiictivftat 
de la Funcih Piiblica (Punls sete i vuit6 de i’ordrc dei dia.) 

4605). 

Formuíaci6 : I. S‘L Aluy (ER) (I. 4608). 
Resliosta fL SL í.’onsdw de Governacici 61, 4609). 
1Ckplica : 1. Sr. Aiay (ER) (p. 4611). 
Cont rarcpl ica : H. Sr. C’onsellw de Govetqacici (EI. 4fi 12). 
Poslci6 dels grups : I .  S’r. E s t w  i Oriol 

JA% Sr. Viccqiresideflt Primer projiosa zriiu ulietucih de I’oriIrt dei diu, la yud 6s uprovalla per usswrtimmt (p. 461 61. 

ikrnuiacib : 1. % Lucchrtíi PSüCl fi). 4616). 
Resposta : H. Sj: C o n s e h  újmcjústriu i íitwxta i$ 46 J fi). 
Replica : I. SL LuccIxtti (PSUC3 (p. 46 181. 
Contrareplica : H. Sr. Consellir d’IndÚ,s~t-ia i h e t x i o  6. 461 9). 

Formulacici : 1. SI: Aytquudé (7) (p. #6í9). 
Resposta : I l .  Sr. ConsdIw djl,gv*icuIíurn, Kumndwia i I+sc~  (p. 46 U). 
Rkplica : 1. Sr. Ay,quai/é LY) 01, 461 9). 
Contrarepl ica : H. SI: Consdpv df.lgritwlturu, liurnaderiu i I-%scu 01. 4622). 

61. 4riI3), 1. Sr. Clotus (S) (JL 4614) i I. Sr. Suhirh (CiU) (pe 4615). 
Mtdificacii, dc l’ardre del dia 

interpeklwcib al Consell Executiu sobre la mineria de potassa (Punt trctxk dc I’ordre del dia.) 

InterpeElacih al Consell Executiu sobre 1s reforma dels serveis de sanitat i produccib ramadera (Punt novk dc I’ordre del dia.) 

InterpellaciE) al Consell Execiitiri sobrc les valoracions abusives de tkiis en la recaptacih dels tributs cedits a la Generalitat 
(Punt dotze de i’ordre dcl dia.) 

Formulmi6 : I .  ,Ej: Ayguadk (S) GI. 46241. 
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Ei Sr. PRESIDENT : Es r e p c h  la sessib. 

Projecte de Llci de hlorlificacii, 
dels Apartats 1 i 2 de 1’Article 12 
de la Llei fi/19133, del 7 d’Ahril, 

sobre Residus Indiistrials 

EI punt que tenim ara en llista es, com és sabut : debai i vo- 
tació del Dictamen de la Comissi6 d’IndÚstria, Energia, 
Comerq i Turisme sobre el Projecte de Llei de Modificaci6 dels 
Apartats 1 i 2 de 1’Article 12 de la Llei 6/1983, del 7 &Abril, 
sobre Residus Industrials i de les emenes reservades per a de- 
fensar en el Ple. La Comissih cl’Indústria, Energia, Comcrq i 
Turisme ha acabat els seus treballs i ha em& el 1)ictamen. 
Prego que si algun honorable membre del Consell Executiu 
esti  disposat a presentar la iniciativa ho faci, i per aixb tinc el 
gust de donar-li la paraula. 

EI Sr. CONSELLER DE POL~TICA TERRITORIAL I 
ORKES PÚRLIQUES (Xavier Bigath) : I-Xonorable senyor Pre- 
sident, senyorcs i senyors diputats, la Llei 6 / 8 3 ,  de liesidus In- 
dustrials, creB les hyes per a una pelitica moderna per al tracta- 
ment i l’eliminacib dels residus industrials generats a Cataluny- 
a,  La necessitat de dotar Catalunya &instruments de gesti6 efi- 
caqas per a problemes especítics, que .ja havia tingut prcce- 
cients, portB ii aquest Parlament la creaci6 d’un organisme -la 
Junla de Kesidus- encarrcgat cle totes les qüeskions concer- 
nents ti lii planificaci6 i informacib, autoritzacib, organització i 
supcrvisih dels residus industrials. L‘estruclura que s’alorgii 
en aquell moment, per la Llei, ii la Junta de Residus, pretenia 
ksscr Iu d’un organisme indcpcndent, amb un elevat grau 
d’autonornia que pogués dur a terme amb flexibilitat les come- 
ses atorgatlcs per la seva llei fundacional. 

L’experihncia de funcionament, en aquests anys, de la Junta 
ha confirmat tanmateix dos aspectes que, tot i presents en la 
Llei inicial, cs revelen corn ii ronmentds. E n  primer lloc, és 
ncccsshria una fortli participació pública dc la Gencralitat cn la 
dotació d’infrastructures cle tractament i eliminacih de residus 
i nduslrials d’arnpli espectre, quc en faci possi blc la promoci6 
com a servei ri’utilitat pública perfcctament definit com a tal 
en la Llei de 1783; i ,  en segon lloc, la complexitat de la proble- 
niAtica clc triictamcnt i eliniinaciS, adequats dels rcsidus in- 
dustrials reforGa l’exighcia de flexibilitat del fuuncionamcnt dc 
I’brgan encarrcgat de I’aplicacib de la Llei, tot integrant, de 
manera més clara, el conjunt dc funcions C ~ L ~ C  l i  pertoquen. 

En particular, i per la] d’assolir I’adequada e f i c k h  de la 
Junta, s’ha complelat la capacitat d’aquesta gesti6 incorporanl 
les variades formes previstcs en i’ordenament Ljuridic per a ac- 
tuacions de l’hclministració, tant per la gesti6 directa corn indi- 
recta cl’infrnst ructures. 

A més, s’lia incorporat als brgans rectors de la Junta de Resi- 
dus una major participació dcls municipis de Catalunyu, que 
Iiodran aportar la caracteristica cliclicia que es deducix de la 
seva vi nculac i O i m med i a t a al t cr r i 1 or i .  

D’aqucsta iiimerc?, la capacitat dc la Junta es vcurh, sciis 
du btc, augmentada, espccialtncnt CII cl control dcls residus i 
en la pronioci6 d’infrastructur.es, Ics quals, C O ~  tols sabem, 
poden solucioiiar la degradació ambiental malgriit que, paruclo- 
xalment, s6n heqiientment vistes cuni un factor de degradació. 

El text articulat de la Llei de i983 mancava, en alguns arti- 
cles, d’trna explicitacib clara de determinats punts que tanma- 
teix existien en l’esperit de la maleixa Llei. I aixb ha comportat 
alguns problemes prktics de funcionament que ara se superen. 

Ens trobem, doncs, ara, diivant dc la modificació cl’una llei 
cl’aquest Parlament de Catalunya que, corn a conseqiikncia de 
la seva aplicació, demana una revisió puntual en qiiestions de 
funcionament de I’organisme encarregal, i quc ha dc pcrmctrc 
dotar aquest organisme d’una major potbncia. 

I aixb perquc ens trobem davant d’un repte molt important 
: coneixem ja els problemes fonamentals que comporten eis re- 
sidus industrials a Catalunya; concixem Ics solucions tkcniques 
que cal aplicar r2 nivell comunitari; caneixem que la politica de 
dotació d’instal-lacions de tractament d’aigües residuals re- 
quereix una elirninacib correcla dels rcsidus sblids generats, i 
coneixcrn tam bk, i estern preparant, el progruma bk ic  
d’infrdstructurcs per al iractamciit dels residus industrials. 

Amb la rnodificacib de la Llei 6/83, senyores i senyors dipu- 
tats, que avui cs proposa al 191e cl’aquesta Cambra, establim les 
bases definitives per fer possible a nivell prhctic el quc cn 
aquest moment és ja una nccessitat includi ble. 

Moltes gracies. 
El Sr. PRESIDENT : Algun mcmbrc de la Comissió hii 

eslat encarregal de presentar el Diclanien? No? Doncs, alesho- 
res, passarem ja a la part dlspositiva, La primera esrncna a 
I’bnic article, apartat 1, és presentada pel (;cup pariamentiiri 
Mixt. I?S una esmena de supressió. Iler clcfensar-la, t inc CI gust 
cie donar la liarauia a i’ii-lustre Diputnt ... (id’!. k%: Cusais i 
Parrals ‘aixeca per pudor.) 

El Si: CASALS 1 PARRAL (dt~ i’c~scb osfant) : Per retirar-la, 
senyor President. 

fil Sr. PiiiiSlDENT Retiracia. (;ricles. 
Aleshores, anem a l’apartat 2, quc té una esmena, niimero 

2, del Grup Socialista. Per ciefcnsar-la, tinc el gust de donar la 
paraula a l’il4ustre Diputat senyor Maducfio. 

EI Sr. MADUEÑO : Griicies, senyor President. Scnyores i 
senyors diputats, ks aquesta una Llei que arriba ii la Cambra 
prkcticament sensc esmenes, Perque cs una Llei quc nom& 
modifica dos apartats d’un articlc d’una llei que, en el scu dia, 
va ser aprovada pricticamcnt per consens, i que ara, aquesta 
modificacib, nquesti~ reforma, arriba també prhct icament 
essent assumides la majoria d’csrncnes presentades. I,lavors, 
per quk nosaltres mantenim aquesta esmena? Per quk dema- 
nem ducs vice-presidimies per als ajuntaments, a la Junta de 
Residus, on ara només hi ha dos vice-presidents representants 
del Govern de Catalunya‘? 

En tots els ternes de niecli ambient, pricticament tenen co- 
mpetkncies totes les administracions de l’Bstiit, pero, fona- 
menlalmenl I’Adminislracih local i l’hdministraci6 
autonbmica. 



DIARI DE SESSIONS / P-Nirm. 100 / 26 juny  1987 / SESSI6 PLENARIA Núm. 74.2 
-... - . - ~  -- 

4582 
-----.-~--l--- ., ., .- . .. . ~ 

E1 nostre Grup, en el seu dia, vil proposar la creacih clc la 
Junta dc Kcsidus, com a organisme qiic aglutincs els esforCos 
de les dues administracions, iot respectant les cornpetencies 
qire cailascima d’ellcs tk al seu abast. Tots coneixem els problc- 
mes que tenen els ajunlanicrits, l’hdmlnistihaciO local, ;imb el 
prohlcma dels residus : Ixiteixen doblcment aquest problema; 
el pateixen pcsyuc en cl seu territori cs genercn la majoria dels 
rcsidus i perque en el seli territori s’h;ln de cotlocar els aboca- 
dors controlats u, corn avui dia passa, la majoria dels aboca- 
ments incontrolats. CAdminislracib autonbmica té la greu re- 
sponsabilitat de cercar la solucib correcta per a I’clirninacib dels 
residus industrials. Amb la nova reforma que fem ara de la 
Junta CIC Residus, ks veritat qiie s’han recollit Ics esmenes pre- 
sentadcs, dc dotar d’una major representacih els ajuntaments a 
nivcll de vocals, pero a nivell de vice-liresidencies, n’hi ha 
clucs pcs u I’AclministraciÓ aulonbmica i seria raonable, ates el 
caricter d’aquest organisme on estan --corn he dit  abans- rc- 
presentades 1’Administració local i I’Acdrninistracib a u t o n h i -  
ca, que també hi estigués representacla l’hdrninistracib local, a 
aquesl nivell. 

fis bo que els municipis es comprometin cn la soluci6 d’a- 
quest problcma, i una  bona manera cle fer-ho és estar al rnaxirn 
nivell en ~ i n  organisme conjunt on cs prenen decisions quc 
afccten íon;irncntalment els iijijuntiiments. Penso que, a vcga- 
cics, el partit del Govern -i ,  per tant, cl Govern de 
Chtdunya- té ~ i n i t  certa por als municipis, i no vol massa ii 
prop de t’A(lminisiracih cls iijuntamcnts. Jo penso cluc els ajun- 
lamcnls sbn i m  part imporlanlíssima de 1’Acirni tiistracib, i ara 
crec cluc tenen utia hoiia oymrtunitnt amh aixb per rectificar. 
Donar aquestes dues viee-presidencies als ajuntaments, i en 
un temil on cls ajuntaments tenen nioites competbicics, seria 
L i l i  encert pcr al Govern i un  piis important en el cimi necessari 
cluc les ducs adminislracioris dc h nostra ticncrditat cs mirin 
amb coiifian$a i no amb recel. 

Grkies, senyor- Presidenl; grl‘lcies, senyores i senyors 
diput~ils. 

El SI: I’lZESIIIENT : Per ii un torn en contra, tinc ci gust de 
cIonar la pimula ii l’il-lustre Lliputat scnyor Fcrrrin Poni. 

131 SI-. PON?’ : Molt I lonorablc sciiyor Presiden t. Senyores i 
senyors diputats, el  iioslre G r u p  S’O~OSII a l’aprovació d’a- 
questa emetia que ha riinntiiigiil cl Grup Socialista. 1 s’lii 
oliosa n o  1x1s per no estar d’~coi*d amb cl fons dc la qiicstib cluc 
planteja el scnyor Machefio, siti6 cn  cl tcma concret de la 
forr i i ;~ Nosaltrcs cstein totalment ci’acord ---corn diu el senyor 
Maducño- cluc cl Lcma dcls rcsidus industrials és un proble- 
i l la greu pcr 21 Catalunya, i cluc 6s un problema que el Govern 
de la Gencrulitat de Caialunya ha cl’aportar-hi soluciotis i 1 ’ha 
de i ¡rar cndwant, sota la sevil responsa bililat, del Govcrii cle la 
ci c ne r:d i t a( cl e Ca i;\ I ~i nya. 

Alcshorcs, per lirar c i i d w m t  aixb, I’AclmitiistraciO de la Gc- 
iierii 1 i t a t , cvi den t mc 11 I , n ecess i ta i a col-l iibo ruci ó CIC 1 ’ AZd m i - 
nistracib dels municipis, dels ens locals. 

Aleshores, cluk liem fkt en aquesta línia‘! Dotics, hem dobla1 
la rcpresentxib dels ens loculs a la Junta  de licsirlus : de tres 
rcprcsentmts que s’hi liwicn incorporat, amb Lki,  I’any 
1‘383, hem passiil a sis rcprcscntants dels municipis. Aleshorcs, 
iatrihk esCiiii CIC recordar que no n n m k  es i iqwsta la represen- 
t:iciO dels municipis ii la .ILIIIU de Residus, sin6 cluc csth ~~rcvist 
a la Llei, a I’article 12, iqxirt;it 4, que quan hi ha iiri tcnia quc 

debat la Junta de Residus que aíecta especíiicamerit un munici- 
pi, sigui convidat I’alcalde d’aquest municipi a participar cn la 
J u n t a  de Residus. 

Il’alguna manera, doncs, nosaltrcs entenem cluc la represen- 
tacih municipal, la representacih dels ens Cocals a la Junta de 
Kesicl us est a 8111 pI i arn en t w e g  u riicla. 

Aleshores, que ens diu el Govern socialista, que llns aquí 
crn sembla quc estaria d’ucord nnih nosaltrcs? Diu qwc voldri- 
en dues vice-prcsidbncics per remarcar Ic? impurtimcia dels eiis 
locals. Aleshores, nosaltres creiem, sincerament, que aquesta 
importimcia, per un costat, &i molt relativa. Pensin que la 
Junta té un president, que és el Conseller; dos vicc-prcsidcnls, 
que shn el Director General de Política Territorial i el Director 
General d’lndiistria; dificilment cap d’aquests vice-presidents 
arribaria mai a presidir la Junta de Residus, i, per tant, cns 
hauríem quedat amb una cosa, doncs, senzillarneiit, aparent 
perb sense que donés cap més poder als representants clels CIIS 

locals, Ara bc, tarnhe cl nostrc Grup s’hi oposa en iin altre 
sentit : imaginem-nos que per un miracle pas& que tots tres 
110 hi poguessin sec i presidis, doncs, un represcntant de 1’Ad- 
ministració local. Creuen sincerameni cls represcnhnts del 
Grup Socialista yuc aquest dia que presidís i aquest reprcsen- 
tant de I’ens tocal hagucs de prendre una clccisió que afectés dE- 
rectamcril cl municipi fóra un avantatgc per ii aquell vice- 
prcsiclcnt? Sinceramcnt, nosaltrcs crciem yuc no. 

Per tots aquests motius, pe16 bhsicament perque entenem 
q uc Ics adrn i 11 is t rac i on s I oca1 s cs t a n h p l  i ament representades 
en la .i unta cle Residus, el Cjrup de Convergencia i Unió s’opu- 
s a r i  a I’csrncna prcscntada pel Grup Socialista. 

G rhcics, senyor Prcsiclcnt. 
El Sr. PRESIDENT : A aquest mateix article i apartat hi tia 

una csrnena del G I - L I ~  parlamentari d d  Partit Socidista Uniiiciit 
de Catalunya, la niimero O. Pcr defccnsar-la, tinc el gust de 
cloniir I n  pasauln a I’IlIiistre Iliprrtat senyor Garcia. 

El Sr, GhRCih SÁNCI IEZ : Señor Presidcnte, gracias. Se- 
ñoras y seiiorcs diputados, cn la prescntacibn de esta Ley se 
nos lia d-11-111;ido qiie se irata de una tirerte participacihn dc 
amplio espectro y esla Ley, en el íundo, empicm en la Acimi- 
nistracibn y lcrtniiia en la Administracibn misma, es dccir, 
dentro de 10 que es el Govern de la ticneralital de Catalunya. 
Ya, de liecho, hay el Director General de Pnlílica Territorial, 
el i lirector Gcnefiil CIC Industria, el Director General de Obras 
1 lidriulicas y con categoria de Director Gcneral hay el cle In- 
dustria y Energia, el de Seguridaci Social, cl de Gohcrnacih, el 
de Agricultura, el de I<amadcria y Pcscii, Comercio, Consumo, 
Turisrno, etcétera, y, cliiro, no rdlriba mlis que no huhiera 
cinco representarites de 10s municipios, pcro es una Eey alada 
coino las lcycs que se hacen en este sentitlo, sin parlicipaciOn 
nad:~ miis que de 10s órganos (te 1aGeneralitat. 

Consider>imos que en 10s temas de industria, que aycr Icata- 
inos L ~ O ,  y en 10s temas que afectan a la industria, como kste 
I am bikrr , de berian estar rcpresen tadas tam bien algui~as 
fucrziis socidcs, en este caso 10s sindicatos. Nosotros consicle- 
ratnos quc es necesaria iina reliresciitación siridical parque, 
;Iclem;is, cstc brgano, la Junta de Resicluos, que se constituyc 
con 10s foiiclos propios que getiere niis I n  aportacibn cle la Ge- 
neralitat, miis 10s prcsupuestos del l<stado, mAs 10s qiic 
crniineii de 10s entes iocdcs, 10s ayuntarnientos, es dccir, dis- 
ponc dc una scrie de recursos ecoribmicos, de recursos púbii- 
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cus para su funcionamiento que ticne -se dice- poder jurícli- 
co, o sea, tiene entidad jurídica itidependiente, que no aparece, 
claro, porque es la Administriicih iIIismii; nosot ros corisirlera- 
nios que en f‘uncibn dc cse carkctcr, del papel que ha de desem- 
peñar, cleberían estar ios siticlicutos y nueslra enliiiendii 10 que 
plantea es cuatro represcntantes de las cenirales sinclicalcs 
mayoritarius, en  este caso, a fi11 de quc puedan formar parte 
t ambih  de la Junta dc Residuos Industriales, porquc algo 
tienen que decir 10s trabdjadorcs en 10s problemas industrialcs, 
pero ustcdes, señores de Convergkncia i Unib, estim cerrando 
constantemente en todas las leyes y en 10s bcganos que 
crnanan a partir de esas lcyes la participación dc 10s trabldade- 
res. Hay una intcncionalidad, como ayer se dijo en otra ley, 
una intencionalidacl de que no estén 10s ayuntamientos. Hay 
una intcncionalidad muchn mis marcada de quc no estén 10s 
si n d i ca t o s. 

Nada mis. 
El Sr. PRESIDENT : Per a Lin torn en contra, tinc el gusl de 

donar la paraula a 1’IlIustre Diputa1 senyor Ferran Pont. 
Ei Sr. PONT : i-lonorable scnyor President, senyores i seny- 

ors diputats, nosaltres ens oposarem també en aquest cas íi I’es- 
mena que ha presentat el Grup del PSU, d’augmentar la co- 
rnposicih de la Junta dc 13csidus. 

Voldria recordar al senyor Garcia que sí que en  aquest cas les 
administracions, hi són totes dues, Irz Generalital i els qjunta- 
ments, són Bmpliament representats, és 21 dir, el rcconcixe- 
nicrit a la importhncia de les administracions locals sí que hi\ 
estat feta per par1 del Govern cle la Generalitat. Aril, se sol4ici- 
ta I’arnpliacib d’aquesta Junta. Si cs volgués acceptar aquesta 
ampliaci6, pensin les senyores i els senyors diputats qrie es trilc- 
taria CIC passar dels quinze membres actuals que te ara, a quatre 
de nous per als sindicals, dos per als consumidors i, evi- 
dentment, també ens sembla que s’hauricn d’incorporar, en 
aquesta hi potesi, quatre represeniants dc Ics entitats empresa- 
rials, que també hi deuen tenir alguna cosa n dir. Doncs, quatre 
i quatre, vuit, i dos, deu, cs tractaria cJc pussac aquest consdl 
d’administracib, o iiyiicsta Junta de Residus que realment 
aclua com un consell d’administraci6, de quinze a vint-i-cinc 
persones. Un priincr problema per a nosaltres scriaja rl’operati- 
vitat; és molt millor quc tingui quinze components quc no que 
cn tingui vint-i-cinc. 

Un segon lema 6s el que s’ha suscitat ab;ins; el terna clels re- 
sidus és un tema greu, un terna conflictiu i en el qual cal que 
Ics administracions prenguin Ics seves respons;ibilitals, i cnte- 
nern que I’Administracib de Ic? Generalitat té ~ i n a  responsabili- 
tat molt greu en aquest tema, que I’ha de tirar enclavant amh la 
col-laboracih dels ajuntaments perque lambb hi f m  la sevit 
aportació, perb que voler-hi introduir més gcnt, en aquesta re- 
sponsabilitat, iiosaltrcs creiem que no seria enccrtat. 

1, finalment, doncs, també en aquest tema una darrera consi- 
clcrncih. El G r u p  de Convergencia i Uniri entkn que els sindi- 
cats h m  de tenir el seu paper en la vida política, sociai i econb- 
mica del nostrc país, i tambk que molls ternes, com 6s aquesi 
dels residus o altres tcrnes, s’hiiuril-i ci’estudiar la possibilitat 
que a part dels brgans executius, els bcgans CIC gesti6 directes 
com pugui ser e11 aquest cas la Junta de Itesidus, hi hagués un 
altrc tipus d’iirgans a nivell de consulla cl’aques~s temes, en els 
quals si que les forces socials, cls sindicats, els usuaris o els em- 
presaris ; ogiiessin trobar-hi cabud;i. 

En, aquest sentit, nosal tres, doncs, hcm d’oposur-nos a I’ii- 

provació cl’aquesh esniena que prescnta el PSU, perb no tan- 
quem, des del pun~ de vista cle Grup principal cl’aquesta 
Cambra, la possibililat que en iiqucstii Llei o cn altres llcis hi 
hagi propostes que liciguiti crear-se brgans de tipus consultiu 
anih una hiii l i l ia representscib de les entitats i de les ussnciaci- 
ons del nostrc país. 

Grkies, senyor i’resiclent , senyores i senyors diputats. 
El Sr. PKliSIUENT : Anem wi, dnncs, a la votacih d’a- 

questes dues esmenes subsistents. La primera, I’esmena 
niirnero 2 clcl Grup Socialista és la cluc sotmelem II votacii). 

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

Els qui hi estiguin en eonlra? 
Els qui s’abstenen? 
L‘esmena ha cstat rebutjada per 30 vots ii favor, 58 en contra 

Passem u votació ara l’esrnena del G r u p  parlamentari del 

Els qui hi siguin f‘avorables, que linguin la bonclat de posar- 

Els qui hi siguin coiitriiris‘! 
131s qui s’abstenen? 
L’esrnena ha estut rcliutjada per 30 vots ii b o r ,  58 en contra 

Anem ara a la votxió del lcxt dcl Dictamen d’aqucst article 

Els qui hi siguin l‘avorables, que tinguin I n  bondat de posar- 

Els qui hi estiguin CII contrii’! 
Els qui s’ahstenen? 
El text cicl Dictamen per a aqucst article únic ha estal aprovat 

Ara, xaba t  el debat sobre l’íiriiwhl, haurem de posar ii vo- 

Els qui siguin kivorahlcs :i aquests textos que acabeni ctc des- 

Els qui s’hi oposcn? 

hqwsts  textos que hem solrnbs a volació han cstat aprovats 
per unanimitat dels prcsents. 

Ara, aquesta Prcsidcncia estri ii clisposició dels grups parla- 
mentaris per donar-los la paraula per a l’explicacib de vol. Algh 
dcimana la paraula per a aquesta linalitat‘! (I‘uusu.) Sembla quc 
no, per tant, podcrn donar per iicst aquest dehat,.. Sr. Mu- 
ducfio cJwmncr por p w i d  Digui, digui. Per :i i’cxplicacih de 
vot, endavant. 

EI Sr. MADIJEÑO : GrAcies, senyor President. Senyors i se- 
nyores diputats, aprovem avui una  Liei, millor dit, la reliirrna 
d’una Llei. I l’qmvern priicticanien t per consens, igual que al 
seu dia, aril ía quatre anys, cs va aprovar la Llei 611 983, sohre 
Iiesidus Industrids. 
i( No ens dol dir que la Llei ha estat perTcccionacla durant el 

mi irBrnit,>, vil dir llavors el poneiit dei partit dcl Govern. 
Ara, en la ~rami tx ib  d’aquesla petita pcro substancial reforma 
penso que ha liassal el matcix : proposta del Govcrn, millores 
proposades pel nostre Grup i la resta de grups de la Cambra, i ,  
linuliment, consens sobre la proposta final, a excepcih clel lema 
municipal i sindical que abans hem detensai i que no hem 

i cap abstencib. 

Partit Socialista Unificat de Catalunya. 

sc de pcu dret. 

i cap abstcnci6. 

iinic. 

se de peu dret. 

per unnnimilat dels presents. 

taci6 I’Exposicib de motius del Projectc de Llei i el Títol. 

criure, que tinguin la bondat de posar-sc de peu clrct. 

131s qui s’abslcnen? 



trobat resposta positiva del pariit del Govern. 
Scmhla lbgic, hauria semblat lbgic que, amb un nivell de 

consens Inu gran, cl Govern no  haurla de tenir gaires proble- 
incs a 1’hoi.a cl’aplicar unti Llci que totliom, tothom, la veu im- 
portant E ,  ;I ni&, cl’urgcnt aplicacib. important perqLrC la gran 
incliislrialilzacicj del nostre país fa C~LIC cs generi unit quantitat 
consiclerablc dc residus industrials perillosos i toxics; i urgent 
cn I’aplicacib perque I’irnpacie ambiental sobre el nostrc tcrsi- 
tori caria dia yuc passa és iicumulkttiu i ,  a vegadcs, d’efcctcs 
irreversi blcs. 

Una Llei consensuada i amb mecunismes prou clars per a 
una iiplicacib r;lipicln, alrncnys aixo podria scmblar quan cs va 
aprovar el 1983, pero 121 SCVA aplicació ha rcsuttail lenta i sense 
resultats concrets, per no dir que ha resultat paper mullat. 

La Llei va entrar a la Cambra el 1982; no es va aprovar fins 
u n  any dcsprks, el marc del 1983. Els legisladors, veient la gra- 
vetat del problema, van fixar tres mesos com a rnixim per al 
scii desplegamcnt i I ’ t h x u t i u  va tardar mks d’un any a treure 
el desplegmcnl parcial : juny del 1984, i fins un altre any des- 
prks no cs van publicar Ics nrdrcs que complctwcn ei clesplega- 
ment cluc la Llei preveia cn Ires inesos com a rnkxim. 

AI cap de quatre anys cl’aprovadrt la Llci de Residus Industri- 
als, acabem tic f‘er iitia reforma de la inateixa Llei, priicticament 
i ina Llei que vio s’ha aplicai en a114 que erii cl scu objectiu 
m8xim : resoldre el prddcriia del tiactament i l’clin-rinaciii 
dels residus industriats a Catnliiiiya. Resicliis itidustrials cpie el 
Consellcr de Politica Territorid i Obres Piibliqucs el 1983, 
durant li1 prescntnciú del I’iujcclc de Llci, t-econcixta qtie a Ca- 
talunya es gcncrcn a la vora cE’1.880.000 toncslmy de residus 
industri;ils i que un rccent estudi de IaJunta de Residus situava 
jii en dos milions i mig CIC toneslany. Llavors, I’any 1983, dcia 
cl Conseller <hiieil : {{ A C:at;ilunya hi ha una infr.astructur.a 
IXI‘ ii la recupcracih o I’eIiminaciO dels resicliis industrials clura- 
nient insul‘icicnt. I’n aquest momeni, no hi ha cap abocridor 
controlal CII tot c1 tcrrIto1.i per aqucsls residus. Gstem elabo- 
ran1 un pla dc rcsidus indiistrials que es troba en ima fase avali- 
c;acf;i dc realitzacib. >) Aixh ho dcia el Conscllcr Cullell en la 
presentacii, dc la I k i  del 1983. Doncs, bk; aixh mateix ho 
podria havcr clii perfectamcnl igual el Conseller I3igal;i wui ,  
quatrc anys ricsprbs. Gairebé ho ha dit; ha di t ,  entre altres 
coses : H l:,skm p r e p m n t  tiii pla cl’inli.;istruct u r ~ s  per R l’climi- 
iwció dels rcsiclus. >> Ilspcrcm yuc no triguin ~ i n s  altrcs quatre 
1 in ys pcr acaba I-- I o. 

IjC, Ircrquc és cert que s’ha av;inviii en la Icgislacib, avui aixh 
6s utiii prova, hcm avnnpit. 11s cert, potser, que cs concgui 
millor la realitat, perA continriem setise rnecmismcs, scnsc in- 
i’rastruct iircs - i w i  ho 1x1 recoricgwt el senyor Conseller- per 
nl tractament dc Ics 2.50(3,000 clc toneslany de rcsidus Induslri- 
als yuc es pruducixcn al nostre país. l.hncs, bé, avui liem npro- 
vili iiqticsta reii,rniii c4ue millorri i pcrf’cccionn ln Llei. I ,  de nou, 
el Govern ti: B Ics SCVCN nians wia Llei iymvada pricticment 
pcr cmsens, iot i la nostra recaiip riiunicipnlista. lispcr*cm que 
no ho desuproliti. [Jn icmr-1 cotli uqucst, de la grr-ivctat i la ini- 
portiincin dels residus iidustrinls, HO pot ser truutnt dcniq$gi- 
c;-imcn~ i, d’aix6, n’ks prova la respoiisabi1itat de tois els grups 
ixi 1.1 ii me r i  t :i I*¡ s c t i  iico n segu i i aq ucst acord ICE isla t i u. Pe Ib  
tiimpoa ningú pot defugir la seva rcsponsabilitat. El Govern ha 
dc governnr i prciidt-c Ics dcuisions adicnts pcr i*esaltlre aquest 
greu 1mblerna : quatre anys sbu miissa anys per prenc1i.c ~1nl-i 

decisi6, Ei1 u11 nlire morneni, i per altres vics parlamenthies, 
ja liarlarem d’ayucst tema, pcrb ara, i per acil bar, voldria secor- 
dar el que va d i r  el meu company Jordi Parpal en parl;ir de la 
Llei d’Ordenaci0 del Tcrritori. Va dir : ((En el tenia dcls resi- 
dus cs qiiestib de negociar, d’cstucliar tbcnicarncn t i de (lccidir. 
1111 el tema dels residus, si es fi\ així}), dcin, <(hi haur8 tot el 
suport de les adminisilracions i dels grups socialistes pcr a 
aquesta aclivitizi , pc~+qui:, davant de 121 racionalitat, semprc 
tindran el nostre suport; davant dc la irracionalitat, no. >> 

El nostre Grup ha donat suport a laconcrccirj de les funcions 
de la Junta  de Residus i a una mes important reprcsentaciij mu- 
nicipal, qire milloren qualitativament la Llei, perb, a ta vegada, 
aquest suport a la Llei  ens farli més exigents a demanar el seu 
compliment pcr aconseguir els objectius fixats, que slin acon- 
seguir el correcte tractament i l’eliminació dels residus in- 
dustrials especials a tot el territori de Catalunya. 

Moltes grhcies, senyor President; moltes grkies, senyores i 
senyors diputats. 

El Sr. PRESIDENT : Alguna altra explicacib de vot? 
(PLiiisu.) L‘iI-lustrc Iliputiit senyor Garcia té la paraula. 

El Sr. GARCÍA SANU IEA : Muy brevcmente, señor Presi- 
clenk. Scñoras y señores diputaclos, pienso que esta Ley 
rnejora -mejora en  gran medida- lo quc habia antcrimiicn- 
te, tlc 1983, que pucde servir, cfectivanicnte -va 8 clepender 
mucho del etdbque, dcl espíritu coli que sc apliclue-, pucde 
scrvir parii corregir 10 que vienc siendo en gran rncdidii un 
cicrta desastre ecológico en Cataliiiia. A partir, pucs, de 10s re- 
sicIuos, de 10s verlidos industrialcs, de todu una scric de de- 
nicntos qirc aconlecen en el proceso de desarrollo indusirial, 
pienso que hubicra sido rnuuho nihs irnportantc para la cficacia 
de la Lcy haber tcnido en cueiita las cnmienrlas quc han sicto 
rcchazadas. Espero que, después dc las expliciiciones que se 
han daclo aqui, que n o  son ramiamientos políticos, sirio de 
funcionalidad, pura y simpIerncnte, que es 10 quc sc rcpitc si- 
emprc, ii Iravés de cada Organo que se crea, es el niismo cstri- 
billo : la carga pcsada q ~ ~ e  supone un organisme de esos. 

Considero que, a partir de una reflcxibn, como se ha apunta- 
do en Coinitsiori y se ha apuntado aquí, puedan participar’ 10s 
sindicalos, tengan 10s sindicatos un  espacio ~xini poder, lambi- 
kn, cxpresar su voz en el t‘uturo, y que la Ley sirva, pues, 10s 
ilitereses gcnernles de 10s ciurladanos y del conjurito dc 
C~Italuñ;l. 

Nada mhs. 
El Sr. PRES1 DENT : 1,“ll.lustre Diputa! senyor Coloinc Lk 

la paraula pcr- a I’cxplicacib de vot. 
1<1 Sr. COLOMk : Moltes griicies, senyor Prcsident. Senyo- 

res i seiiyors diputats, el nostre Grup ha entes que el fet que el 
Consell Executi LI hagi purtat a la Cambra aqucst Projeck tic 
Llei té una Única i biisica causa primordial : els dubtes legals 
que a la vista de la 1,lci 6/83 p l i e n  sorgir. sobre si la Junta de 
Kesidus tenia o 110 personalitat jurídica propia. hprolita 
tmbé, el I’iajciectc de Llei, ~ic t ‘  ampliar el nombre de municipis 
representats ii la J u n t a  de Itesidus. 

111 nostre Grup ks partidari dc i’autonornia de gcsti6 que es 
confereix ii la Junta de Kcsidus rnitjanpnt aquest Projecte de 
Lie i. La plani I? caci ó , ia i n i’o r M aci b , la promocih , 1 ‘autor i Lmci 6, 
l’organi tzacib i la supervisib de Ics xtuacions coiiccriients als 
resi rl us industrials rcq LI ere i x cluc I ’o rgan i m e  cncarrcga t cl’ii- 

questes tingui !i1 suficient autoriornia juridica i operativa 
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pcrquk la seva funció no es vegi reduicia a la d’un ens consultiu 
més de I’AdrninistraciÓ i que no pugui, per lant, desenvolupar 
les missions que, per llei, se li han encarregat. 
AI mateix temps, el nostre Grup tambk cntcn que, fosa de 

I’aclariment que incorpora el Prqjecte, sobre I’autonornia de la 
Junta de Residus, i fora de la variació establerta en el nombre 
cle municipis que hi són representats, la resta del text legal no 
pot ser. susceptible a la prictica -per molt que sí quc ho es en 
teoria-, ci’incorporacih ci’esmenes. És per aixb que ei nostre 
Grup sols ha plantejat el seu acord en els dos punts en que es 
varia la Llei 6/83 i ,  no tenint motius en contra de la variaci6 
que s’establcix, hagi renunciat a posar altres esmenes al 
Projecte. 

Moltes grhcies, senyor President, senyores i senyors 
diputats. 

EI Sr, PRESIDENT : Alguna altra intervenció? (Prusu.) 
L’II~lustrc Diputat senyar Casanovas té la paraula. 

El Sr. CASANOVAS : Moltes gricies, senyor President. Se- 
nyories, nosaltres no havíem pensat que una reforma d’uns ar- 
ticles tan determinats de la Llei de Residus Industrials valgués 
la pcna d’una explicricib de vot. La cosa queda ben palesa, ens 
sembla a nosaltres, amb la reforma que es proposa. 

Pero, cle tota manera, com quc aquí s’ha explicat el vot, em 
crec en el deure de, per part del nostre Grup, haver d’intervc- 
nir donant explicacions del que nosaltres en creiem. 

Nosaltres no hem fel esmenes a aquesla simple rnodiíicació 
perque el que creiem que es fa amb aquesta modificació h, 
senzillament, donar uncs possibilitats de gestió a la Junta  rlc 
ltesidus, cosa que no tenia i que feia potser no prou operativa 
aquesta Juntu. Simplement és aixo el que creiem que te aquesta 
modificacib i, pcr tant, doncs, no veiem gairebé ni en quin 
punt es pot esmenar. 

Moltes gracies, scnyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Bé. Ei senyor Ferran Pont te la. paraula 

per a i’explicació dc vot. 
El Sr. PONT : Molt I-fonorable senyor President, senyorcs i 

senyors diputats, el Grup cle Convergkncia i Unió ha votat 
aquesta refornia d’aquest article de la Llei de llcsidus cn el 
scntit cle millorar i de clarificar els aspectes de la Llci que 
podien oferir alguns dubtes d’intcrprctacib. 

Hem votat també en el senti[ d’una major ilexibiiitai en les 
formes de gestib o d’explotació d’aquesis residus per via de les 
empreses de la Generalitat o dc les empreses vinculants. 

Es trxba, cn aquest sentit, de facililar I’aplicaci6 d’ayucsta 
Llei. Abans se’m dcia que aqucsta Llei tb ja quatrc anys i 
encara que s’han fet moltes coses i s’hi ha treballat, certament 
que el resultat final de decidir tot un lila d’abocadors perfecta- 
ment fet, i tot controlat, avui no es tb. S’iiii avanqat molt cn 
aquest carni, perb, per facilitar aquest final quc tots volem, 
calia Ter aquestes modificacions. 1 el nostre Grup també ha 
votat amb molta satisfacció d’augmcn tar els representants dels 
municipis, doncs, de tres a sis membres. 

Nosaltres volem cxpressar la noslra satisfacció en aquest 
nioment pel treball que s’ha f‘et en PonCncia, pel treball que 
s,lia fet en ki Comissi0 i ,  fins i tot, pel treball riquí mateix, en el 
Ple. Nosaltres penscm que 6s fcina cl’aqucst Parlament, dels 
cent trenta-cinc diputats quc sorn aquí, dc treballar en les tlifc- 
rcnts lleis i introduir-hi aquelles millores que puguin ser accep- 
lables per piart del Govern quan I‘a la proposta, i ens congratu- 

lem que, realment, s’hagi millorat aquesta Llei. 
Un altre punt,  i si em permeten una qiiesiib potser una mica 

personal, també, cs expressar-los la satisfxcib quc la votacih 
d’aquests dos punts tiagi estat per unanimitat de la Camlm, so- 
bretot recordant aquests quatre anys que fa que es va aprovar 
aquesta Llei i que el ponent que havia Iiortat aqucsla Llci cra 
un coinpi~iiy meu cle partit, d’Unió Democritica, era el senyor 
Joaquim Pi bernat, maluuriidamcnt, doncs, ja    ras passat. Jo 
estic segur que ell liauriii estat molt content de veure que avui 
la Cambril, pcr unanimitat, aprovava aquests dos punts. 

I ,  finalment, voldria només fer una darrcra niencib de confi- 
ar que aquesta Llei s’anirh alilicant progressivament. Nosaltres, 
el Grup del Govern, entén quc els tcrncs dc residus són moli 
importants, la sevzi eliminació, ei seu reciclatge, sbn ternes quc 
el nostre país necessita, que les tccniqucs evoiucionen con- 
stantment, que s’hun hagut de fer, en primer lloc, unes cn- 
questes per veure on es prociuien eis residus industrinls, on es 
transportaven ... tot aixb ha estat fet. S’ha hagut d’estudiar 
quins procediments de pre-tractats s’havien de fcr : tumbi: 
s’ha fet. Avaluar aquests costos d’lnfrastruciura, buscar ja uns 
crnplatpments, que, corn saben les senyores i els scnyors dipu- 
tats, hi ha estudis molt avanqats en aquest tcma ... ks H dir, el 
Govern ha treballat molt en aquesi sentit, perb ncccssitava 
aqiiesia tnodificacih d’aquests articlcs licr fer-ho més Fkii. 

També puc dir, en nom del Grup dc Convcrgkncia i LJnib, 
que hem pres bona nota, com vam fcr-ho en el seu dia quan ho 
va dir el senyor Parpal, d’aquest oferiment del Grup Socialista 
quc, cn aqucsts ternes conflictius, corn pol ser el dels residiis, 
sempre que s’apliquin mesures racionals que s’estudi’in ade- 
quadament, com l’Adminislracii, ho fil, t rehrcm cl suport clcl 
Grup Socialista, com també estic segur que trobarem ei suport 
CIC tots els grups de la Cambra. 

Senyor Prcsidcn t ,  senyorcs i senyors di putais, rnoltcs 
gricies. 

Projecte de Llei 
de Creacii, de 1’1 nstitrrt Catala dc Consum 

El Sr. PRESIDENT : Podem passar ara al punt scgiicnt de 
l’ordre del dia, que és debai i votaci6 del Dictamen de la Co- 
missi6 d’lndústria, Energia, Comcrl; i Turisme sobre el Projec- 
te de IJci de Creacib de I’jnstitut Catali de Consum i de Ics es- 
menes reservadcs per a dcfensar cn cl Ple. Aquesla I’resiciencia 
té cl gust d’informar que la Comissi6 cl’lndústria, t3ncrgir-i, 
Cornerq 1 Twismc ha acabat cls seus trehalls i ha emes Dicta- 
men. Algun i Jonocable membre dcl Consell Executiu vo1 pre- 
scntar la iniciativa CIC la Llci? (l?iusu..l L’I Ionorable senyor 
Moiins tk la paraula. 

33 Sr. CONSF,ILfiR DE COMIRC, CONSUM I TURISME 
(Joaquim Molins) : Molt i Ionorable senyor Prcsidcnl, senyo- 
res i senyors diputats, el Projecte dc Llci dc Crcacii, de !’Insti- 
tut  Catalh cle Consum, quc avui es dehatrA - i  confio que apro- 
varB el Ple d’aquest Parlament-, respon, per una part, a I’im- 
peratiu constitucional de l’article 51, segoris el qual els poders 
públics resten obligats a garantir la defensa dels consumidors i 
usuaris, protegint mitjanqmt proccdimenk eficaqis la segure- 
tat, 111 salut i G I S  legítims interessos economics d’aqucsts, i ,  per 
altra part, respon també a I’cxercici de la cornpetimcia autonb- 
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mica contingucla en l’article 12.1.5 de i’iistntut, segons el quat 
la Generalitat ha assumit com ii coi-tipetenciu exclusiva la CIC- 
fensa clcls consumidors i Lisuaris. 

Per organitzar ~Icquadnment aqucstn defensa, es proposa la 
ctmcib d’un orgar-iisnic it~itbnorn com l’insli t u t  Cat;rii de 
Conwm, que es considera un instrument cficat;, orientat a tal 
11. 

Fins ara, la tieneraliht hu estat actwtnt en la derensa dcls 
cc~nsumidors i usuaris des cle clos iimhits, coniiats al 13cparta- 
ment de Cornerq, Consum i Turismc : en primer lloc, procu- 
rant unii progressiva i adequada ordenacib del corner$ interior, 
conscients dc I’interks i la finalitat dual que té I’csl;hlinient de 
Ics regles de joc dcl incrcat per als sectors socio-econbmics i ,  
per tant, també per al consumidor i usuari; per iiiia altra b;tnda, 
prop dcls consumidors i usuaris, v e t l h t  pcrquk siguin deguda- 
ment informats, orientats i formats, i fornenant tes seves orga- 
nitzacions per tai cluc siguin capa~os d’assuniir al seu torn, 
també, aquestcs lasqucs i cls rcpresentin amb efichcin. 

A tots aquests efcctcs, la proximitat entrc les Arces de 
comcrq i consum no ha significat confusih cl’interessos, sinb 
cluc ha donat ocasió per tcnir LIIXI visi6 global i cornplementiria 
d’una probletnhtica intcrdiscipliniria, com 6s la defensa dcl 
consumidor i de l’umiri, que constitueix la finalital esscncial 
de hona part CIC lu gcsti6 cle I’A.drninistsacib pública, i quc lroba 
cohcrcncia i racionalitat quan culmina amb la vigilhticia del 
rncrctlt per tal quc els productes i servcis arribin a mans dels 
consumiclors i usuaris en condicions d’idoneitat. 

Conscients rl’aquesta res2ioiisabiIizat, al si dcl ilepartmzcnt 
ha estat íuncionunt el Consell Assessor del Consum, creat pel 
Decrei 341 I985 i integrat pcls reprcscntant s dels +Iu titarnents i 
de Ics organitzacions de consumidors i usuaris. 

Així mateix, cn un  nivcll ccrlameni pragmhiic i operatiu, els 
dircctors gcneriils cle Conicrq interior i Consum, dc Proteccili 
dc la Sdul, de Producci6 d’lndústries Agroiilimcnthries i de Se- 
gurctat en i’riiniit Inciustriiii II~II anat m i n i  nt-sc des cir: i ’ m y  
I980 pcr tractar aquet Is t e m s  que afccten directament els 
interessos dels consumiilors i usuaris. 

Mill tiplcs, tarnbb, shn les xtuaclotis coircretes del 13cp;irtit- 
meni per alavorir m i i  efcctiviz defensa clels drcts dcls c o n s u m -  
clors, donant supoIt, mitjatipni subvencions, i )  les actuacions 
ooncrclcs dc les seves organitzacims rcprescntatives i tatnbb a 
in important tasca de Ics ocicincs municipds d’inl’urrnucib H I  
cons ~i 111 i dor i i I su Rr i. 

Prccisanicnl iicluest constant contuctc m b  tots  els protigo- 
tiistcs de la clefensa dcls consiitnidors, en especial a travks del 
ConsclI Assessor de la Cl;cneralitat en mutcria de consiini, vil 

lCr l ~ l k  1’iiitei.h que l i  hil pet. la creucih d’un ~ r g i ~ i i ~ n ~ e  
ikcnic amb auionomiri zidmi nislriitiva i econimiicii i aml:, perso- 
nalitat j~ i r Íd ic~  prbpia, cluc vingués ii cobrir iliis objectius cspe- 
cilics cn I’cstructuracii) de la dcfensa dels drets clcl consutiiidor 
i cluc, rcspeciriiri totcs Ics irees ctlmpetencials i tatmbk el  paper 
quc correspon de dcscnvolupar a Ics organitzacions reprcsentii- 
t i ves, doni cl suporl tkcnic i econbmic qiie cls cal. 

i )’aquí que I’Institul CatalA del Consum haurh d’auiuur  CE^ 

;i sLrporl t h i c  de les orgaiiit/_xioris dels consuti~iclocs i de Ics 
olici iies rncmici p;ils d’i nl’nrmacii, al coiisi i Inidor, com queda rc- 
flcctit cn cls SCLIS oI$cciiux. N o  obstant aixb, com cs pul apreci- 
a r  cn la composicib LICI NCLI colisell ctc direcciri cs trwta t:i~nb& 
d ’ ~ ~ n  orgiilrisnie plenamcnt participatiu, cti el cl~ial estan rcprc- 
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scntats, ii més rlcls departaments de la Generalitat més dirccia- 
inciit implicats per la seves responsabilituts ylcbpies nmh tas- 
ques concretcs d’assistencia al cos social, representants dels 
ajuntaments, dels consumidors i lam bk dels scctors econi>- 
mics, c ~ i  un ahny  inlegrados, en una tasca que, en definitiva, a 
tota la socieiai ititeressa. 

NQ es tracta de crear un brgan csliecific d’assessorament, ja 
que per ii aquesta funci6 cl 13cpartameni compta m b  el 
mateix Cotisell Assessor en matkria de consum, 4116 que es 
tracta de confiar la mateixu orientació de l’lnslitut a un col-lec- 
tiu en cl qual estan represcntats -com dkiem- cls dos sectors 
als quals s’haurh de dedicar la mqjor part de les tasques prOpics 
de I’lnstitut : organitzacions de consumidors i oficines d’iníor- 
mació al consumidor. 

La racionali tat i la senzillesa presideixen I’estructuracib CIC 
I’organisrne, que s’ha concebut amb la mixima sirnplificaciS, 
administrativa. ü’aquí la dualitat de funcions rcprcscntatives i 
executives en una prcsid~ncia-clirecci6 gcncral quc concentra 
Ics dues Brees cl’actuacib, la qual cosa, d’enirada, agilita ac- 
tuacions i economitza mitjans i esforqos. 

Pcr aquesta raó9 i pel caricter emincnlmen t tkcnic de j’Insti- 
t u i  Catalh del Consum, s’hha considerat ncccsshria la concentra- 
ci0 de funcions en el liresident-director general, per tal que hi 
hagi una connexib directa i etica$ CIC cara al eornplinieiit cle les 
directrius emanades del coiisell de direccib. Tant el lligam con- 
cret dc I’lnstitiit amb cl 1);cpartnmcnt de Corner~, Consum i 
Turismc, i a travks d’ell amb tota I’Administracih autonhmicii, 
CQIII la fbrmula concrcta de l’cstruciura de direccib que cl Pro- 
.jccte de Llei contempla han estat riioliLi de profundes retlcxi- 
om i debats, tant  en el si del mateix Departament com cn el si 
clcl Consell Assessor clel Consum, recollinl-se aqucstcs cxprcs- 
sions com Ics més adients -en opinib de tots- en filllci6 deis 
oijcctius qiie I’lnstitut prcten -dic aixo anib I’imic objectiu 
d’arnpliar la iiiroimacib de les senyores i els senyors diputats, 
pcrb amb el més gran respcctc, bbviament, a la sobirania legis- 
lat i va d ’aq u cs t Par1 ainc n t. 

Sens dubte, I’lnstitut Catalh del Consum ve a reforqar la nc- 
cesshria posició de cllideg per a uriii defensa aclcquada dels con- 
silinidors i usuaris, pcrb cspecialmcnt s’ha concebut amb I’es- 
~ i e r i i n ~ a  q w  generi ~ t n  efectc tmltiplicaclor per possibilitar la 
verkbració del tmvi trient (< consLimerista)>, tan ticcessiria, i 
la I‘ormaciO creixent ilcls ciutadans en tant que consumidors. 

Aqucsts constitueixen, al seli lorn, passes I:rrncs cn la tasca 
cle conslituir una socjctat conscient dds selis drets i ohiigaciotis 
i ,  en dctlnitiva, i i i i ~ i  societat mésjusta. 

Mol tes gricies, senyor [’resident. 
E1 Sr. PK17SI13ENT : Moltes grhcies, I Ionorablc senyor. 
(E/ M. H. SI: I’wsidmt s>i!mnio de/ ~ u l h  cit? Sissioris i 17. LYt: 

Vice-~~r~sident Prinicv- cl ~ ~ h ~ i i r ~ i ~  en IQ dirmiri d d  &hCr t . )  
EI Sr, VICE-PRESIDENI‘ PKlM ER : Aqtiesta Presiclkncia 

tio té consthnci;~ que cap membre de le Comissió hagi eslat ei?- 
carregat de presentar el Dictamen, i ,  per tant, passarieni ja a la 
cliscussib de I’articulat . 

L‘iirticle: primer no té uap csincnil i, per tmt ,  sotmetríem ii la 
considcn~ih dc les senyores i els senyors clilmlats el tcxl del 
Llictarncn de I’article prinici-. 

Vots a F W Q ~  del text del Dictamen, cs posin drets, si LIS plau. 
Vots cn contra? 
Rhstcticions? 

-. . . . .  - 
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El text del Diclarnen de I’article primer ha estat aprovat per 
68 vots a favoi; cap en contra i 4 abstencions. 

Correspon ar a , . . ,  a l’article scgon hi ha una esmena que ha 
estat transaccionada amb l’esmena número I ,  dei Grup Mixl. 
Prego a 1’11-lustre senyor Secretari que tingui l’arnabilitat de 
1 legir-la. 

El Sr. SECRETARI PRIMEK : {(Article 2 .  L’institut lé 
I’objectiu de realitzar les actuacions ncccsshrics per a inves- 
tigar, analitzar i cstudiar els mecanismes i els hibits dc consum 
a Catalunya; orientar, formar i informar els consumidors i els 
usuaris i protegir ets drets d’aquests, aportant, amb aquesta fi- 
nalitat, assistkncia tecnica a les asmcjacions de consumidors i 
usuraris i collaborant amb els mecanismes de les administraci- 
ons phbliques, sens perjudici de les funcions i Ics compethies 
que tenen atribu’ides per la legislació vigent les dites acimi- 
nistracions i llurs organismes. )> 

El Sr. VICE-PRES! DENT PRIMER : Esmena transaccional 
proposada, que ha estat firmada per tots els grups. 

Aquesta Presidkncia demana si no hi 1x1 inconvenicnt a la 
seva tramitació, i ,  per tant, corn que no n’hi ha, la sotmet a 
votaci Q. 

Vols a favor, es posin drets, si LIS plau. 
Vots en contra? 
A bstenci om? 
Aquesta esmena transaccional ha estat aprovada per 68 vots 

ii favor, cap en contra i 4 abstencions. No correspon votar, tan- 
mateix, el tcxt cici Dictamen, atBs que aquesta esmcna transac- 
cional ja el substitueix. 

Piissariem ja a I’articlc tercer. La primera esmena és l’esmena 
número 2, del Grup Mixt. Per defensar-la, té la paraula 
1’1 1.1 ustrc LI i pu t a t scnyor Garr i &a. 

El Sr. GARIIIGA : Nomes per anunciiir-ne la retirada, 
senyor President. 

El Sr. VICE-PRESIDENT PRIM IX : Moltes grircies. Reti- 
rada aquesta esmena, sotmetem a votació el text del Dictilmen 
de I’czrticle tercer. 

Vots rl favor, es posin drets, si us plau. 
Vots en contra? 
Abstencions‘? 
El tcxt del Dictamen de I’article tercer ha estat aprovat per 

70 vots a favor, cap en contra i 4 abstencions. 
Correspon ara defensar les esmenes presentades a I’articlc 4 

fiei Grup parlamentari Socialista, la priincra de Ics quals és la 
número 3. Per dcfcnsar-la, té la paraula I’ICluslre Diputat 
senyor Cr-irlos Ci garrin. 

~i Sr. CIGARRAN : Gricies, senyor President. IIefensclré 
conjuntament la 3 ,  la 4, la 5 ,  la 6’ la 7, la 8, la 9, la 10, 1’11, la 
12, la 13, la 14, la 15 i la 16, totes les esmenes que manté el 
Grup Socialista. 

E\ Sr. VlCE-PRESIDENT PRIMER : Molles gracies. 
El Sr. C I G A R I ~ Á N  : Aquest grup cl’csmenes té pec objecte 

eshblir una concepció diferent dels que sbn els organs de 
govcrn de l h t i t u t .  

El Grup de la maioria estableix uns brgans dc govern, que 
s6n cl consell de clircccib, amb el qual estern d’acord, i desprks 
posa el president-director general i el secretari executiu, harre- 
jant, d’una manera confusa, les funcions de represenlacib i de 
direcció executiva de l’lnstitut. 

Nosaltres creiem que el secretari del conscll de direcció hu 

de ser un funcionari del Departament i quc les funcions cxecu- 
tives les ha d’exercir el Dircctoc General. Si es vol que hi hagi 
un presicfent-director generat, csiA bé, i ,  si no, que hi hagi LIII 
president i u n  director general, perh hi ha coscs en Ics funcions 
que es barregen. Per excmple, en les funcions del president- 
director generai, en i’articie 7, apartat g>, es pom : (< Exercir la 
direccib superior dc personal. )> i en i’article 8, en  les íuncions 
del secretari exccutiu es diu : <<Dirigir l’adininistracib i el per- 
sona l .~  Per tant, hi ha dues persones que fan de director de 
personal. No sk en qu8 es diferencia la (<superior dirccci6 dcl 
personal >) i << la direccib del personal. H 

do crec que aixb no racilita I’agiliiat i I’eficicia cie I’lnstitut, i 
que, a més i1 més, seria logic que els organismes ituthnoms de- 
penclcnts dc la Generalitat tinguessin iins consells d’admi- 
nistració, uns consells de ciireccib mhimament semblants uns 
instituts ci’uns altres instituts, i nosaltres creicm que quan s’es- 
tableix aquest tipus d’brgans de direcció s’esth pensant més en 
les persones que han d’ocupar els &recs que  no en I’cfichcia 
que ha d’establir-sc perque i’lnstitut funcioni. 

6s per aixb que nosaltres soi.licitern de ICS senyores i els se- 
nyors diputats la votnció a aquest conjunt d’esmenes del Grup 
Soci ai i Sta. 

Gricies, senyor President, 
El Sr. VICE-I’KESíDENT I’KIMER : M Q ~ ~ C S  grhcics, 

I14ustre senyor Diputat. Per a un torn en contra, té la parada la 
IHustre Diputada senyora Trinitat Neras. 

La Srx NERAS : GrBcies, senyor President. Senyores i se- 
nyors diputats, .¡o també faré un lorn en contra a totes Ics esme- 
nes que ha defensat el Grup Socialisla. 

El Sr. VICB-PRESIDENT PRIMER : Moltes grhcies. 
~a Sra. NEKAS : ks evirient qiie \LI composició cieis i>rgnns 

de govern que contempla el Projecte de Llei clifercix completa- 
ment dels plantcjarnents que ciis proposa el Portaveu del C r u p  
Socialista. 

En aquest sentit, jo diria que les esmelics que prcscnta cl 
Grup Socialista conceben I’Institut corn una esliecic dc servei 
piiblic centralitzat del Departament de Cornert;, Consum i Tu- 
rismc, cnlloc dc contemplar-lo com un veritable organismc 
autbnom cl’aquest Departament. 

Nasaltres entenem que l’estructurc? concchucla en el l’ryjecte 
de Llei dota I’ens de major dinamica per al seu fiincionamcnt i 
adopta esquemes moderns, corn cl dcl president-director gene- 
ral, figura quc tc els seus antecedents en  altres institucions de 
caire europeu, adaptades també en la darrcra rcstructurucib dc 
I’Institut Nacional de Consum, i tarnbk a l’llnslitut Catali de Fi- 
nances, al davant del qual tambb cxistcix la figura dcl 
president-director general I 

Ida dicotomia entre persones d’aquests dos cirrecs comporta 
sens dubtc una afectacih ii la sevúi operativitat i eficlicia. Per 
altra part, entenem quc convé dotar la persona que cstk cnfront 
dc I’lnstitut de In mAxirna representativitat de I’organisme 
iiutbnom en les seves relacions amb tcrcercs pcrsoncs a la rcsta 
del país i a l’exierior. 

Sembla clar que la intencib del Grup Socialista, d’acorrl amb 
les seves esmenes, és concebre I’lnslitut -com deia abans- 
com un mer servei dependent de la Conselleria, i aquesta con- 
cepció de l’organisme autonom el nostre Grup cntén que 
menystindria l’efectivitat de la seva reprcsenlacib. 

Per (otcs aquestes raons, scnyor President, scnyorcs i seny- 



4588 DIARI DE SESSIONS / 1’-Nimi. 100 I 26 juny 1987 / SESSl(1 PLXNARIA Niim. 74.2 

ors diputats, el nostre Grup votarh en contra de Ics csmciics 
prcsentadcs pcl Grup  clel PSC. 

Mol tes grhcies. 
i31 Sr. VICL-PRLSIL)iiN‘F E’JI1ME.R : Molics grlicies, 

Il4ustre 1)iputacla. Anem, per tant, ¿I I r i  vtitaci6 de la primera 
esmena, esnicnik número 3. 

Vols B favor cl’quesla esmena, es posin drels. 
Vots cn contra? 
A bstcncions? 
Aqucsla esmena ha estat rebutjada liet’ I 7 vots a favor, 5 i en 

contra i 4 abstencions. 
L’esmcnn segiient, la nhmcro 4, possibletneni hauria de- 

caigut, tenint cn compte que la figura del director general 
queda incorporada en el punt corresponent i, pcr tant, tot fa 
pensar que ha clccaigut. Hi eslh d’acord? 

I3 Sr. CK;ARI<ÁN ( d ~  l i w ú  rstuntl : Aquest Diputat crcu 
quc decauen totes menys la 5 .  

El Sr. VICE-PRES1 1)EN‘T“ 1% IM EI< : 1 {xactarnen t, exacta- 
ment. Perfectament. Per tant, volaríem cl tcxt del Diclarnen 
corresponent n l’article 4. 

Vots a favor del text dcl Dictamen de l’articlc 4, poden 
posar-sc drcts, si us plau. 

Vots en contrri? 
A hs t cnci ons? 
El text del Dictamen dc I’article 4 ha cstat aprovat per 5 1 

Correspon ara la votacib de l’cmenn núriwo 5, dcl Grup  

Vots ;-I Iivor, es posi ti drets, si us plau. 
Vots GI1 contra? 
Abstencions? 
L’csrnena númcro 5 ,  clcl G r u p  parlamcntari Socialisia, ha 

estut rebutjada per 19 vots a f i i v ~ r ,  5 1 en contra i 4 abstencions. 
Chrrespon ara votar el ~ C X I  del í)ictatncn, tenint en coinpie 

que aquesta Presidcncin 16 a inans una esmena dc caricter 
t h i c  corresponenl, de l’iirticle ciiiquk, al punt 1 ,  pcrcl6, ii la 
lietni I ) ,  qiic ks cicl punt 1, que diu, aqiiesi punl diu : (<Un 
vocal, que ho ha cl’bsscr cl sccrctari cxccutiu del consell. )) i cs 
proposa que digui : (<Un vocal, quc ho I M  d’csscr. el secretari 
cxecutiu 

i k r  tant, scnibla que no hi ha incmvcnicnt, sotinctrÍcin cl 
texi del llictarnen amb aquesta csiiieiia de u i k t c r  tecnic. 

Vots il Ihvor? 
11 Sr. C~C;AIUIÁN : Scnyor i’sesicletii. 
LI Sr. VICE-PK131 DENT PRIMER : Pcrd6. 
1!,1 SI.. CIGAl<KÁN : Scnyor Presicienl, pcr sel~rnt  Ics llet- 

121 Sr. ~ ~ ~ ~ ~ ~ - [ ’ l ~ ~ ~ ~ l l ~ l ~ ~ ’ [  11131M1’l~ : k) i 1 ) .  X’crfcct~imcn~. 

Vots 11 fkvor, es posin clrcls. 
Vots et1 contra‘! 
A hs 1 t: n c i o i i  s ? 
t;l tcxt dcl l)ictrirncn, llevat de Ics Iletrcs k)  i I), tia csiílt 

Ara, les tlclrcs k) i I$, amh l’esmena h i i c a  corresponent 

Vots ii í‘avor, es posin (!rels, si Lts plau. 
vots  GI1 ctmtra‘? 
hhstciicions? 

vots a ikvor, 19 cn contra i h abstencions. 

parlarnen tari Socialista. 

swse <{ dei conseli H ,  

IXS k) i i). 

I’cr [unt, tot ei iext clel Iliclrinit=n llevat de les lletres k) i 1). 

riproval pcr 70 vols ii iiivor, cnp cii coli trn i 4 ahstencioiis. 

L ~ L X  ha estai aiiiinciaciu. 

Les lletres k) i I )  izun estat iiprovadcs per 51 vots a favor, I9 
en contra i 4 abstencions. 

Com molt bé s’hn indicat, les altres estncnes del Grup parla- 
mentari Socialista haurien rlccaigut i ,  per tant, 110 correspon Iu 
sevil votacib. 

I’assaríem ja, pcr tant, a lii votacib de I’article sise, que 
també tk  tia esmena de carkter lkcnic, és a dir, el punt c),  el 
parigraf darrer, diu : <( .. . per a la seva aprovacib. H , i es pruposa 
quc digui : (< ... pes ;-i la scw aprovació definitiva. H Per tant, 
paclriem votar els articles sise, set&, vuite, ~ Q V I ~ ,  dese ... 

El Sr. ClGAlU<ÁN : Senyor I’resident, I’article set6 i cl 
vuitc per scparat, i els alt ses.. . 

El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Poden aniir -iiints, 
aquests dos articles‘! Doncs faríem, primer., uiia votacih dcl 
sisk, després farcm el setc i el vuitc, i la resta de la Llei. 

Per tant, fem l’article sis& amb aquesta csrncna tecnica que 
s’ha anunciat. 

Vots ii fiwor, es posin drcts, si us plau. 
Vols en contra? 
A bstcncions? 
i h - t i c k  sise ha estat aprovat per 70 vots a favor, cup ei1 

contra i 4 abstencions. 
Articles setc i vuitb. 
Vots a favor, es posin drets, si us plau. 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Els articles setc i vuit& han estat aprovats per’ 54 vots i i  t’iwor, 

cap cn contra i 20 abstencions. 
Arri Iiodetn votar els articles 9, 10, la Disposicib Firial, I’Ex- 

posicib de Molius, amb el hencntks que en el tercer parhgral; 
que cs c l  darrcr, hi 1x1 i i i i a  csincnii tkcnicl-1 que en lloc de dir : 
{< .. . i’lnslitui Calala de Consum aconsellen que aquest organis- 
me depengui de dit Ikpartaineiit ... > r ,  c l i r i  : <{ ... aconsella que 
aquest organismc depcngui de dit Departament.. . o.  Per lmt, 
votaríem, amb la incorporació d’aqucsta csmena t&cnica, cls zir- 

ticles 9, 1 O, üisposició Finul, Exposicih de Motius, títols i títol 
de la Llei, ;iinb la qual cosa aatbarícm el clcbat cl’aqucstri Llei. 

Vots ;I favor, cs posin drcts, si LIS plau. 
Vots cn contra? 
A lis t e nci on s? 
Per tunt, tol cl que resta dc la Llei, amb I’csmeiia tkcnicu an- 

unciadn rcfcrcnt H !’i Ixposició de Motius, ha estat aprovat per 
7 1 vots a lavar, cap en contra i 4 abstencions. 

Aquestu Prcsiclbncia okre ix  el torri corresponent a !’explica- 
cib clc vot, percluc cls grups que ho desitgin ho puguin utilitzar 
i Ter l’explicació de vot. El senyor Carlos Cigiirriin. 

1x1 SI-. CIC;AZRRÁN : Scnyor Presicienl, senyores i senyors 
diputats, cl Grup Socialisla ha votat eii contra de I’article 4 i 
s’ha abstingut cn el 7 i en el  8, sctk i vujth, biisicament pet’ Ics 
raons yrre ja hc explicat en I u  dcf‘ensa de Ses esmenes. L‘abskn- 
cih en el sete i cn el  vuite 110 ks tant que estigucm ei1 contra de 
ics liincions gcnerais quc s’cstablcixen en  el seti: i en el vuitk, 
sin6 cn I n  distribuci6, ja que nosallres creicin que no hauria 
d’cxistir cl secrctarj exccutiu sin0 el director general per :i Tun- 
cioiis d’exccució i l i t i  sccretari corn ii funcionari del Departa- 
inerit, que assislis ii les rcunicms, sense veu i l i  vot. 

No obstant a i x o ,  nosi~ltrcs crcierii q ~ i e  la resta cle la Llei 6s 
tina llei CC)I IS~I ISLI ;K~~~ ,  6s i ina llei on s’han admes moltes esme- 
nes r~ei ~ r u p  Socialista. 6,s una  liei quc ICS scvcs hilcims SOII 

. . . . . .. . . .. . .. . . . .. . - - .. -. -. - - ..... ~. . - .- . .  . ... . - . . -~ 



4589 
I DIARI DE SESSIONS - / P-Núm. 100 . / 26juny - ... . 1987 - I SESSI6 - PLENARIA NÚm, 74.2 

_ _  . 

necessaries, sbn necesshries per ii la informació, la formació i la 
defensa del consumidor i de I’usuasi i de les seves associacions. 
S6n funcions que ja hauria cle fer la Conselleria de Comcrq, 
Consum i Turisme, abans que existís aquesta Liei, sensc ne- 
cessitat que existeixi aquest Institut, i que no ha estat aixi. No 
obstant aixb, nosaltres creiem que, una vegada aprovada 
questa Llei, I’Institut pot contribuir quc aquestes funcions es 
realitzin en benelici del consumidor i de I’usuari. Nosaltres 
creiem, de tota manera, que la basc legislativa cl’aquesta Llei 
hauria de basar-sc cn una legislacih del que la legislació comu- 
nithria ha dit 1’Estalut dc Defensa del Cansumidor, que aquest 
Parlament hauria d’aprovar previament un estatut dei consu- 
midor de Catalunya, el mateix que han fct altrcs comunitats 
autonomes : Galícia, el País Basc, hndalusia, cl Pais Valcnci- 
i..., i aixo permetria que, per a la defensa del consumidor i de 
l’usuari, no s’liaguks de remetre a 1’Est;itut del Consumiclor 
aprovat en el Congrés ileIs Iliputats. 

Na  obstant aixb, nosaltres saludem I’aprovacib ci’aqucsta 
Llei, la creació de l’Institut, i vetllarem peryuc aqucstes funci- 
ons, ara. que j a  existeix I’Instittit, es compleixin i es compleixin 
en benefici del {( consumerisme )) CIC Catalunya, en benefici dc 
la defensa dels consumidors i dels ustiaris. Que el Grup de 
Convergencia i Uni6 -que també la defensa de consumidors i 
usuaris nbrcujat scria <<C i U)), no es confongui amb defensa 
de CiU, sin6 de consumidors i usuI-1cis-, 8 partir CI’RI’H,  verta- 
deramcnt, es dediqui a una vcrtarlcra poliiica en defcnsi~ dcl 
consumidor i de l’usuari dc Catalunya. 

Griicics, senyor President. 
El Sr. VICE-PRESIDENT PKlMEK : Moltes grkies, 

11-iuslrc senyor Diputat. Alguna i i l W ~ .  El senyor Coloink te la 
paraula per Ter l’explicaci6 de vot del seu G r u p  pclrlamcntari. 

~i sr.  COLOM^ : ~ o ~ t c s  grgcics, senyor ~rcsi(~cnt. t lan 
estat quinze les esmenes del nostre Grup que han estat incor- 
porades al Projectc dc Llei, Projecte de Llci que cl nostre Grup 
ha cntes qcie és absolutament necessari i ,  per aquest motiu, 
amb tota 18gicq li  dóna un suport total. El consumidor i usuari 
catalh requereix l’orientació que scns clubte l i  arribarii i i  través 
d’aquesi nou Institut, Institul que entcnern que no vc 1-1 suhsti- 
t uir les organitzacions de consurnidors i usuaris ja existents, 
sinb a potenciar-les, donani-los un organisme capaq d’i~juclar- 
les i defcnsar uns drets fins aril cxcessivamcnt maltractats. 

El tnovjrncnt de les orgariilmcions CIC consumiclors i usuaris 
110 ha reeixit a assolir, ara per ara, ni la implantació ni la caIiaci- 
tat d’influkncia que, no hi ha dulite, mereix tcnir en una socie- 
tat dcscnvdupud;i i dernocritlica. Si amb la creacici cl’aquest I n -  
slilut ei Parlament de Catalunya col-lahora 1.1 la consecucib cl’a- 
quest fi, cl nostre t i r u p  esti orgullbs cle clonar-hi el seli suport. 
Ara bé, volclriem que I’lnstitut Claialh tlc Consum no fos ~ i n  in- 
strument de I’AdmitiistríiciÓ cluc manipulks les autkntiqucs as- 
piracions dels consumidoi.s. Els legilinis iritcrcssos dels consw 
miclors i usuaris no volen tin fre acltninist riitiu sin6 un  suport. 
AVLII, el nostre Grup confia en un corrcck funcionament de 
l’lnstitut, i cspcrein que en cap monienl cns puguem veure 
defiaudat s. 

Moltcs &cies, senyor I’rcsiclent, senyores i scnyors 
diputats. 

E1 Sr. VICE-PIZESI 13fN-r  PIIIMEK : Mdtcs grkies, 
1l.lustre senyor lliputiit. Alguna altra cxplicacib dc vot? 
( h u , s ( ~ . )  N o  havent-hi. _. La senyora ‘l’rinital Ncras té \a pa- 

mula. (Rcrnor & v e i d  Aquesta Prcsidkncia demana als Grups 
quc es decideixin, perque si no p x ~ r i i  al scgiient punt cic 
l’ordre del dia. 

1,;i Srii. NIXAS : Senyor Prcsident .I senyores i senyors dipu- 
tats, en prime~* lloc jo volclria dir al Chup d’Bsquerra l<cpuhlica- 
na que rcspecio la seva posició quant I I  la seva posicii) d’abstcn- 
cib en cl Projecte que acabem cl’aprovar; j a  que aquest t i r u p  
havia prcscn tat una esmena de retorn al Govern cl’quest Pro- 
jecte dc Llci, perque, segons cl seu criteri, cl creia inneccsswi. 
Pero jo cl que si que haig de dir ks quc, cvidcntment, nosdtrcs 
no compartim aquest criteri, i entenem que realnient c l  Projec- 
te de Llci que acabem d’apcnvar si que és necessari. 

Per tant, per a nositltres resulta fk i l  explicar el sentit afirma- 
t i LI del vot al Projecte que x a  bem d’aprovar, perquc la necessi- 
tat de creacih d’un brgan espccific per a la defensa rlcls consu- 
midors i dels iisuaris ha arrelat en la nostra societal, en especial 
prop cie Ics organitzacions representatives d’un sector en qui: 
tots els catalans sorn presenis. El comproniis que comporta I’e- 
xercici de les competbncics autonhmiques suposa també la rc- 
cerai d’instrutnents idonis a ayuesl fi. La cief‘cnsa ciels consu- 
midors i usuuris, així mateix, cxigcix I’aprorunciirnent CII ei 
desenvolulianient de múltiples competbncics de la Generalitat 
que conflueixen en la necessitat d’aconseguir que els ciutadans 
dc Catalunya, en  tant que cons~.miiiors, vcgin salviguiirdats 
els seus drcts i d s  SCUS legítiiiis iiiteccssos cconhmics quan nc- 
ccdcixen als béns, productes i serveis quc el nicrcat posa a la 
sevil disposicib. U’uyuí es desprkn lambé E’cstreta relaci6 exis- 
tent entre el consum i el corner$, la qual  cosajustifica i’:iclscrip- 
c ib  cl’un brgnn cspccíficarnent cleclicat ii vetllar pcr la scgtrrelat 
i la formació dels consumidors i els usuaris al l ~ c p a r ~ a m e n ~  de 
Cornerq, Consum i ‘hrisrnc, que i&, cntrc les seves coimpctkn- 
cies específiques, 1;l responsabilitat d’iinpeclir que liuguin arri- 
bar a mans dels consurnidors béns o scrvcis en condicions no 
idbnies. 

Les funcions de I’Insiitut si in de la major importhicia, peri) 
molt especialinent les quc fan I-el‘erkncia, per una banda, a 1’0- 
sicntacib i f’ormació dcls C O I I S U ~ ~ ~ O ~ S ,  i, per I’altru, ii la col-la- 
lioració arn b les seves organi tmcions represenlali vcs, pcr tal 
dc faci 1 i tar- I os 1 a nccessir ia assis t i: n c i  a tbc n i ca i colh boraci 6. 
Scns duhtc un organisme autbnorn i plenanient participatiu 
com cl cluc acabein d’iipi*nviir constitueix I’instrurnent inds 
adicnt per protegir la seguretat, la salut i els legítims intercssos 
econhmics cíds consumidors, complint d’aquestu manera amh 
cl mandat constitucional. 

i ,  per iiltini, voldria agrair als Iwmcnls dc la T,lci la seva co- 
l-laborncib i la bona disposicib que .ja els car;!cteril;r,a, cls quals 
han k t  possible quc aquesta Llei s’hagi pogu1 aprovar cn 1111 
termini de temps molt curt. 

Moltes grhcies, senyor I’rcsiclcnt; iiioltcs gritcics, scnyores i 
senyors diputats. 

El Sr. VICI<-PStUSIL)ENT PRIMER : Molies grhcics, 
11-luslre senyora Diputada. Per fcr l’explicacib CIC vot en nom 
rlel G r u p  parlamentari rl’l~syucrra lkpublicana, tk la parauln 
I’IIhistrc Dipu tat senyor Mart;al Casanovas, 

El Sr. CASANOVAS : Moltes grkies, senyor I’rcsiclcnt. Se- 
nyories, les allusions de I u  lliputacla que m’hn prccedit m’cr-  
Fiiguen 11 prendre part en nyucsta exldicacih de vot. 

Corn vostes han pogui veure, el noslrc Cjrup parlamcntari 
s’lia abstingut sistcmhticarnent a toies les votacions que s’han 
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produ’ii durant aqiicsl debat. Aquesta abstencib no Ixi cstat 
deguda ii una liilta d’interks per aquesta qi’testi6 dcl C O ~ S L I I T I .  t’l 
que no podcm cslar nos;iltrcs d’acurcl és 21 favor CIC la crexi6 
cl’aqucsla figura de I’lnstitut. I tn’explicari: : nosalires n o  Iicm 
fet.,.? yuc quedi licn da r ,  la nostra posici6 110 s’ha gcnerat 
perque estigwin en contra dc tes funcions cluc s’atorgucn al 
nou nat Institut. t 10 fem peryuk, tal com deia  LI^ avi mcu, per 
u n  viatge així no  crkiern que ens cdgucssin questes alforges. 
Amb uncs altrcs paraules, no creiem que per Ter uncs tasques 
cluc: poden scr pcrfcctamcnt r-lssumides -com s’ha dit nclui, ja, 
pcr part d’un altre G r u p  parlmcntari- per  LI^ scrvci del 
imatcix Depariamcnt dc Cornerc i ‘I’urisme, assistit, cvi- 
{lentment, si es creu necessari -i crec que sí- per u11 simple 
consell consultiu, en el qual tinguin cabuda tots aquells esta- 
ments iiikressats en ct tema, corn poden ser les organitzacions 
de consumidors i usuaris. N o  ohlidein que una dc les principals 
rams dc la creacih rl’url institut autbnoin 6s la possibilitat de 
clotar-lo d’u na personal ¡lat juriclica prhpia, cosa que 1’1 nstitu t, 
d’acord amb les lasililes qiic se l i  eiic~manen, no veicni que ne- 
cessiti en absolut. 

Erri permeto rcllcgir Ics lasques quc s’encomaiien a ayucst 
Institut, ii l’articlc 2 : (1 YIiistitut té per objjcctiu de realitzar 
Ics actuacions ncccsshries per ti iiivest igar i estudiar H, no {< in- 
vestigar i estudiar o,  I’Institut no investiga i cstudia, fli les iic- 
luacions necesshries perqire cs pugui invcstigar i cstudiar els 
(( rrieoanisrnes i cls IiAbits dc consum rlc Calalimya; orientar, 
f o m ~  i informar els consumidors i usuaris; protegir els drets 
d’iuqiicsts, iiportiint. .. )), ctckicra. Creiem que, lier Ier wcs tas- 
qiics rl’aqucst crirhctcr, t i ~  calia un Institu!. 

i ,  per iio Icnir, al nostre criteri, cl nou Institut rm 16 ni 1;1 

viriut dc ci’car uns llocs dc trehdl, i m’explicti : perquk, si co- 
rnp;iicm 1’sti~~/’quc cs dóna a aqiicsi nou Irislitui que es crcii m 
amb les tasques q ~ i e  se li volen dcsciivolupar, el que es genera 
no sOn llocs cic irchall, sbn llocs ct’oci rcmuncrat. 

M d k s  grilcics, scnyor Presicicni. 

Ics societats anbnirnes laborals; socictats anbnimes laborals 
que, tal con1 s’estiln desenvolupant aquí a Catulunya, podriem 
dir -i em perdonaran ta i ni precisi6 iermiiiolbgica- que 6s 
~ i r i i i  variant del nioviimciit coopcrr-ltivisla i que conflueix iimb 
el movimcii t cooper;itivista, peri), per una qiicstii) terrninolbgi- 
ca, perquc no es diu exactarnctit igual que Ics coopct‘ativcs, 
aquest lema ha clucdat excEbs c1’;iqucsta competencia exclusi- 
va; ha sortit unn Llei de Societats Anbnimes Laborals, I’any 
85, una bona Llei, peIb que treu 1;i cotnpcteiicia C I C  rcgiktrc de 
les societats anbnirncs laborals, cluc, en canvi, tb en cl tcnia del 
cooperativismc, la Generalitat de Catalunya, la treu de la Gc- 
neralitaí de Catalunya. Per tant, per raons de coherbncia i d’cli- 
minar aquesta contradiccib que hi ha; en segon lloc, per raons 
priictiyues : en aquest moment a Catalunya hi ha més de trcs- 
ccntcs cinprcscs que són societats anoniines laborals, mes de 
la meitat federades a la Feclcracib de Socictnts Anoni nics I A o -  
rds dc Catalunya; hi ha més de cleu mil treballadors treballant 
en empreses d’nquest tiliiis dc trcbRll associat, amb una fwtii- 
racib dc més de 60.000 milions de pessetes anuals, en aqucst 
moment; és una realitat viva, una realiiat creixent i una realitat 
que cs troba amb la dificultat que, quan ha cl’hornologar-se, no 
pot antir a un  depnrtamcnt de la Generalitat com és cl cicl coo- 
perativisme, sin6 que ha cl’anar administrativament a un de- 
parlament del Ministeri de Trcball, a Madrid; aixb significa 
una pkrdua cle temps, Lini1 pcrdua dc clincrs, una pkrdua d’ces- 
f h r p s  quc nosaltrcs penscm que cal climinar, entre d’ultrcs 
coses pcrquk, fins i lot el registre mercantil té seu aquí a Barce- 
lona i ,  pcr tant, és d x u r d  qiic cs puguin registruc cn el Registrc 
Mercantil a Harmlonii i en el registrc administratiu hagin 
ci’anar a Madrid, al Ministeri de ‘I’reball. 

Pcr tant, he dit lirimer raons de cohcrbiicia; segon lloc, 
raons prhctiqucs. Pcrb jo volclrin fcr esment, per acabar, a 
raons estallitiries, B raons politiques de fons, N raons de dekn-  
sa de l’autonomia i de l’autogovern liqui a Cataiunya. Perque, 
senyores dipu~aclcs i scnyors diputats, si ciida vcgada que 
canvia la realitat social -i la rculitat social tots sahctn que 
canviu pcr la 10gica dels fets i de la historia-, si cada vegacla 
cluc canvi;i, i a Ics matcixes coses fins i tot dc vegaclcs els canvi- 
em el iiom, i perquk ha canviat el nom de les mateixes coses 
ens trohem que ziquestes --sigui peryuk Ixi canvial el nom, 
sigui perclub ha canviut la realital- no cstan ja cn cl text CIC 
I’Estatut, i cris trobem que I’Estatul 6s un text antiquat i hem 
de reformar I’Estatut cada vegada que  vulguem cluc l’apliczlcii) 
dc I’l%tatut es coricrcti, cs rlcscnvolupi, s’apliqui ii aqucsta rea- 
litat canviant, estem perduts; ens poclern trobar d’aquí I\ deu 
anys que 1’1-ktatut tiiitlri mol tu menys vjghicia, d’aquí a vint 
a n y s  I’P%talut tindrli molta menys vigkncia i I’hhaurcm de retbr- 
riiar si volem qiie s’odapti R la realitat. Nasultres penscm que 
aixo no tk sentit, i cluc cal, indepenclcntrnent que dcsprcs, 
algun dia, s’hagi de modificar I ’ l ~ s t a h ~ t  ... I iuxb 6s un altre pro- 
blema y w  tm l’cxclou, pe16 ci que nosaltres cntcncm, si cluc 
entci~em quc cal dcsetivolup:ir i aplicar I’€lstatut i la Cotistitu- 
ci0 i les lleis que els tlescrivol~~pcn amb imagiiiació i volunt:it 
polít ica de 110 tkt- de l’Gslat11t u11 pap.:r- rnullnt, i dc no ICl. dc 
I’Estaiiit w i  tcxt que va percient diii a dia vigi:ncia perqu& la ren- 
li ta[ és mi rcalitat cn canvi constimt, en tr;msform;icib 
constant. 

Aquest es LHI tema irnportanl, per lan l ,  no 6s només aquest 
tema que jo ara pliintejo --que en~cnc que és un tema menor, 

. .  
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que segur quc es resoldrk, perquk esta en la lbgica dels fets-; 
jo plantejo un tema quc al nostre Grup cl preocupa, que és un 
lema cluc va molt més enlli d’aquesta yiiestib concrcta, i que 
aquí hem de vcurc si realmcnt per part de I’Administració 
ccntrd, si realment per part dc la Generr-llitat, si realment per 
part dels organismes quc avui legislen en el conjunt de Es ta t  
espanyol, existeix aquesta voluntat política cl’xlaptar el text, 
els lextos principals, eis textos fonanicntals que contiguren 
I’Estat dc les autonomies, a la realital canviant, i aixb ens 
sembla que es un terna malt irnportnnt. Aixb es podria k r  de 
moltes mancrcs, sense necessitat d’aquesta Proposicib de Llei 
: cs podria fcr via transferkncia, aprovant  LI^ decrct de transfe- 
rencies amb el qual es transferís aquest registre aquí rl In Gene- 
ralitat. Per tant, nosaltres no tenim citp inconvenicnt que aixo 
es fcs d’aquesta manera, el que volem és que es faci, i si no es 
fa, per aixo presentem aquest Projecte de Llei, que els demana- 
rem el vot a tots vostes. 

Moltes grhcies. 
El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Moltes grhcies. Torn 

en contra? No havent-hi torn en contra, aquesta Presidcncia 
ofereix ei torn corresponent de posicionament als diferents 
grups, comenqant pcl Grup Mixt ... Pel Grup parlamentari 
cl’Esqiierra? Te la paraula I’Tl-iustre Diputat senyor Aiberi 
Alay per parlar en nom del Grup parlamenlari d’Esquerrti 
Repu bl ¡cana. 

El Sr. ALAY 1 Senyor President, senyores i senyors d ipu-  
tats, nosaltres, en fi, per cnmenpir hem cle dir que votarem FL- 
vorablement I;\ Proposta dcl Partit Socialista Unificat. Pensem 
que, CIC tota manera, no tindrem riiassa kxit a Madrid --com 
ens ha passat en tantes d’altrcs ocasions-, pcrb pciiso que 
també aixb no ha de ser un motiu cie defalliment, sinb Lin estí- 
mul encara per mar  mirant de presentar el rnixirn de propostcs 
de Proposició CIC Llei per veurc si al linal alguna ci’ellcs pol 
recixis. 

A mi, cm penso, em fil la impressió que la interpreta56 cluc 
ha donat cl senyor Luechelti, I’argurnenixih que ha clonai 6s 
perfectament plausi ble i 6s totalrncnt correcta. Si la Generalitat 
de CalaIu nya, a través ct’una Llei quc vain fer ii 1;i passada legis- 
latur;\, la Llei de Cooperatives, resulla que podem tenir el re- 
gistre sobre coaperativcs, és liastari t xocnnt que no puguem 
tciiir també el rcgistre sobre societats anhnimcs laborals, que, 
al cap i a la fi ,  ks una manera més que cls treballaclors puguin 
acccdir ii la propiciat dels mitjms dc conwnicacib. Estic d’ucord 
que, naturalment -com deia el senyor Lucchctti -, no per un 
tema tan puntual es pot rectificar, vqja, s’ha de modificar I’Es- 
talut -en tot cas, nosalires continuem dicnt quc s’hauria de 
tnodificar per rnoltcs més d’allres coses-, i ,  per tant, que s’ha 
de sabcr donar una ... s’ha de tenir una gcnerositrit politiai cn la 
interpretació de les coses puntuals que hi ha en cl rnatcix Esta- 
tut, i, en aquest cas, voldríem que Madrid,.. voldricni, en 
primer lloc, qiie ;questa Carn bra, doncs, veiks ben clariiment 
I’ohjectiu quc es licrscgueix, i quc Maclrirl, al final, tingués 
aquest gest de generositat que nosaltres pcnsn que demanem 
cl’una manera, vaja, amb prou argumentacib i amb prou 
sol icícsii. 

Moltes grkics, senyor I’rcsident, scnyores i scnyors 
d i p LL la t s. 
i !  Sr. VICI~-PKESIDENT PRl MER : Mol tes gricies, 

11-lustre senyor Diputat. En nom dcl Grup parlamentari dcl 

Partit Socialista Unificat de Catdunya ... pcrcih, del Grup Papu- 
lar? El senyor Esteve. 

El Sr. ESTEVE I ORIOL : Grlicies, Honorable senyor Presi- 
dent, senyores i scnyors di pulals, per anunciar cl vot favorable 
del nostre G r u p  a la prospostrt del Partit Socialista Uniflcal, i 
aixA per raons politiques i per raons jurídiques. Pet- r a m s  polit¡- 
ques perqui: --com s’ha dic molt cncertadatncnt - cnl sempre 
adequar ei coriiingui de I’Esiaiut a ics possibilitats sempre can- 
viants que s’estan produint, ¡, per tant, per respondre ;-i utla de- 
manda social de casa nostra; i, fins i tot, dcia també, des d’un 
punt de vista jurídic, no pas íi I’empara de l’articie9 de l ’k t i i t u t  
ci’hutononiia, on en I’Exposici6 de Motius es fa csmcnt 
--ayuÍ hi liauri, possiblement, itlguna esmena del nostre 
Grup-, perquc entenem que circurnscriure’ns en el niirnero 
21 de I’ariicle 9 és tant com donar raons a una interpretacih re- 
strictiva, ja yiie només parla de cooperatives, sinb, fonamental- 
ment, sobre la base de I’ariicle 55,  que hmbk s’esmenta cn 
I’BxposiciÓ de Motius, ja que aqucst remet a I’article 129 CIC la 
Constituci6, en el qual el número 2 estableix corn a priticipis 
fonamentals ei de huscar fbrmules de participaui6 clels treballa- 
dors en la initrxa de ics crnpreses i cn l’accks dels treballadors 
als mitjans de producció de les mateixes emprcscs. AixO si, cal 
pnlcsar ja des cl’ara algunes reserves, que, en el moment, 
doncs, dc Ponencia i Comissi0 rnmifcstarem (< iiegrc sohre 
blanc>>, que és B I’iirnbit competcncid i al subjecte d’aqucsta 
I’ roposici 6. 

Quant i\ l’l‘lmbit cornpetencial, nosaltrcs ciiteiiem qiie !es 
funcions de qualific;iciG, d’inscripcih i ccrtificacih no sbn 
potser les més acurades i, en el seu rnomcnt, pnlesarem el 
nostre posicionament. 1, quant als subjccies, en sembla dc poc 
rigor tkcnic que cs parli de societats anbnirnes laborals cluc rea- 
litzin priiicipalrncnt les seves activitats econbiniques i socials a 
Catalunya. Que vol dir ~principairncnt>>? Quk vol dir ({activi- 
tats cconhmiques i socials,), corn a contraposicih, si s’cscq ii 
activitats industrials de cornert; o de scrvcis? hixh, en qualsc- 
vol cas, cn ~rhmit parlamcnlari ja ho veurem, peri), cn qualsc- 
vol cas, tambk, que quedi ciar el nostrc suport a aquesta 
i nici ii t i vit. 

Moltes gricics. 
El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Moltcs griicies. Co- 

rrespon ara, cn nom del Giup parlamentari Socialista, 
posicionar-se i IM) fnri, en el seu nom, I’Ildustre Uiputat 
senyor X wi cr C; u i la rt . 

El Sr. GIJI‘TAKT 1 DOMkNRCI-1 : Gricies, Molt iionora- 
ble senyor President. Senyorcs diputzzdcs, senyors diputats, 
molt breument, el nostre Grup cornliarteix els criteris que ha 
expressat d senyor I.,ucchetli, quc han cxpressal també el 
senyor Ahy i el senyor Esteve i ,  per 1m1, bhviament, donarem 
suporl a aquesla Propostn que ara estcm discutint. 

Aquest rcgistre es evident, 6s un registre administratiu, Ik 
un objectiu senzill i clar, quc cs adequar o vigilar que les socic- 
tats anbni tncs laborals compleixin els rcquisils establerts a la 
Llci que cs va aprovar al Congrks dels Diputats sobre societats 
anbnirnes laborals. ks obvi que aquest es un inslrutncnt que 
com més proper estigui a la realitat molt millor, mks agilital i, 
vaja7 senibla que CH arguments no cal insistir, 

En iot cas --deia el senyor Lucchetti -, aqucst 6s un ternli 
cluc scrnhla menor i cluc ho es, i nosaltres ho pensem quc 
scinbla menor i que ho 15, de rncnor, i potser trobem, franca- 



ment -mmrilgrat que votiircm que si -, potscr una mica ctesprcj- 
pcmiunat I’objcctiu amb el mitjiq ks a dir7 aprovar una  llci ;i 

Madrid sobrc iiqucsta qLiesti0 ens sernhla potser ~t i ia  mica cxa- 
gcrat, sobretul qiiasi j;i ;i lli C01nissi6 Mixta s’ha pIantc.iat la qü- 
wti6 i scmbia que cstii hcn encarrilada ii la Chmissib Mixta, 
tuni pcr part C I C  Ilu Conselleria del Ciovern CIC Catalunya com 
del Govcrn ric I’itstnt. I%r tant, Ics coses aixi, nosaltrcs vota- 
rcni ii fiivor, tot  i recordant que potscr hi ha sobre la mateixa 
qiiestib algsin tcrna que haurem dc fer h m b k  algunii iniciativa 
pariamenthriii, que és cl g1.m tcrna pendcnt, que Cs ei lema dei 
paquet econotnic, pendent dc traspiis, i que nv hi ha mariera de 
rlcscabdellar; lema economic molt importanl, shn molts dincrs 
cls quc estan en joc, i aquest sí que, pimbablemcni, des dcl 
nostre puiit de vistii, mcreixeria u n  tractamcnt mks important 
del que fins iim hem tingut en aquesta Cambríi. Per tot aixb, 
nosaltres --ho repctcix[i- votarem ii f’avor d’aquesta 
Proposi ci 6. 

171 Sr. ViCE-PRESlDl3JT PKIMEJI : Moltes griicics, 
Il.lustre scnyor i l i  putal. Correspon IW posicionar-se el Crup 
de Convcrgkncia i Unib. Per fer-ho, ho fnrh l’ll4usLre 13ipiitnt 
senyor Castell nou. 

El SI-. CASTU1,I.M” : Grl‘lcies, scnyor í’resiclcnt. Senyo- 
res i scnyors diputats, cl nosire G r u p  i m b k  donarli el seu vol 
iiivtmhlc n la prcsn CII consiclcrncih i\ la Prroposicih tic Llei prc- 
senlatla licl PSUC: sobre cornpcthncies en qualificacib i registre 
de Ics societats anbnimcs labuixls. I ho T i r A  per tres motius, bh- 
sicamcnt, cluc shti iiiotiw polítics i jurídics, i cluc, en certa 
manera, Ixin estat j, avanqats pcr altres oradors CIIIC Iian parlat 
n h m s  cluc .jo. 

Un primer motiu és cluc, ei‘cctivumenl -segons els ;irticles 
129 i I30 de la Constitucili-, oorrcsponcii 1-1 1;i Cicncralilui Ics 
competkncies de qualificncii,, d’i riscripcii) rcgist ral i dc cert ili- 
caci6 cie les socictats anbnimcs hborals, q~zc en canvi ii la Llci 
cluc: va apr’ovnr-se cii cl Congrh de Diputats dc Madrid, la Llei 
15/ I980, del 25 d’ahril, atrilwcix ai Ministerio de ‘Trabiijo y Se- 
guridad Social, i que desprk V;I ser cieserivolup;ida pcr UI] 

l ie ia l  Uccrct del dia 24 cl’octubrc del mateix any. 
Acluestcs atri  t->ucioiis CoI’i-esponen 11 la G cnel-al i tat  -com 

dic-, imt d’ii~ord :insb aclucsts articles de la Cotistituci6 
citals, COM t m h b  -ja s’ha dit  ;ibxw-- ~ l ’ i i co r~ l  amb I’article 5 5  
de l’t istalut d’Aiitmiomiu. 

Un segon rnotiu Cs la niateixa contracliccib legal que gcncra 
ayuesiri :issumpci6 de compelkncics per part cici GOVCITI 
cciitial, d’atribuir-sc cornpethicies que corresponcii :i la Cknc- 
n i l i h t .  N o  16 cap sentii jurídic, si CIC tlcbb es vol clcicmar I’llslat 
de Ics autonomics, rctirar dc la Gcncralilat o i70 clcixar assumir 
ii 1;) Geneixlitat Ics conipcicncies en el registre de societats m b -  
niisics 1;ibornls quim, cn canvi, Ics tk en  cl Itcgistre Gcncral de 
C:oopcrnlivcs. S’ha dit atiriiis cluc cra  LI^ error CIC colicrkncin, 
cluc t;imbé sLibscric plennmctit en aquest scnt i t . 

i LIII tcrccr motiu ks que la Gcncrditat no  pol renunciar, ni 
pcr vi;) pwiva,  i i  imcs carnpelixcies ei] un c m p  ían imporian t 
c~itii ks el camp de les socicints ~inhniincs lahontls, que hati 
tiiigiii ~ i t i t i  girm Iransceticlcncia, i qiic la vim tcnint en cls 
i i l l i  i l i s  tciiips, CII l’tispcctc econbmiu i tabard CIC CLitalLinyíi. 

1311 consec~ü~ncin, pcr aquests 1110 ti us, l>isic¿imcnt, cl 110s t re 
C i r ~ ~ p  cloriw‘i el seu supor’i i el seu vol f~~vorrible ii LI t’ro~iosicih 
cte Llci prcscI1t:lda pel PSUC, pc1-B tr1mb@ ¿lViltlCCIl\ quc pl‘cscn- 
tiirciii aiguiia esiiwti;1 i i  I’nriicle I j i i i c  I~LII: s’ha prcscntnt, 

GrBcics, senyor Prcsiclen t; gricies, senyores i scnynrs 
di p u ia t s, 

171 Sr. VI(IE-I’RI~SIT)I~,NT PRIMER : Moltcs gricics. Fct cl 
torn dc posicionamcnt, correspon w i  1:) votnci6. 

IXpiiliits que estiguin H í‘;ivol- CEC la presa CII cotisideraci6, 
~ L I C  es posin drets, si us pinu. 

Diputats que hi estiguin cn conlra‘? 
I l i  p u t ii 1s y LIC s’a hs t i iigu i 11 ‘? 
Aquesta presa en consicleracib hil cluedai :rprovada i‘avorable- 

meni per unanimi tal dels presents. 
O?liLW.) 

Perdonin, per¿) 6s que un 1l.Iiistt-e senyor Secretari tenia 
clubles sobre si la majoria requerida crc? simple o absoluta, i, 
aclarida aquesta Prcsidkncia constata que la votació hi estat 
correcta. 

Proposta dc Canstitucii, d’rrna 
Comissi0 rl’Invcstigacih sobre la 

Situacih de les Kesid&ncics pcr a la 
Vellcsa 

Passem ja H I  punt scgücnt de l’ordre del dia, que és el punt 
sis6 : proposta de constitucib cl’una Comissió d’Invesiigaci6 
sobrc la situacio de Ics rcsitlkncies pcr a la Vellesa, presentada 
pcr iina cinquena part dels diputals del Grup parlatncntari Soci- 
iilistik, Per fer un torn a ~ I V O I - ,  tc la paruula li\ 11-lustre lliputada 
senyora Iiosa 11rirenys. 

La Sra. I3ARl:NYS : Scnyor Presiclcnt, senyorcs i vctiyors 
diputats, desitjaria, amb la meva inlcrvcncib, potlcr arribar 
cl’alguna nimera u la sciisibilitat politica i a la sensiliilitat 
liuinana de la majoria dels diputats d’ac1ucsl:i Cliimhra. l?s per 
aqucsi motiu que inicritarc raonar i cxplicar amb clnrcdal el 
perque el Ci-ru 13 parlanien tari Socialista p*eseii ta a la considera- 
ci0 dc la Cambra la crencih d’aquesla Comissi6 cl’lnvcstigxih 
sohrc les midkticics gcrihtriqucs ;I Catalunyu. Partim, cvi- 
dentinent, de hi possihililat que el lieglarmnt del i’~iclatnent, 
l’urticie 48, cstablcix aquesta possibilitat de crear comissions 
cl’invcstigacih quan Ics cl’liesiions que es vulguin Lractar tinguin 
u11 interks phblic. 

[IOIICS, 176, el motiu l iel qrral el C ~ L I ~  Socialistir va gresentar 
f‘a ja m6s ric tres mesos -ítrcs niesos i mig- aqucsta proposta 
de creació rl’aquesla coniissib, parteix d’un grcu problctna q ~ i c  
aleuta un nombre ccmsiderable de ciutadans de C:iitalunyr\ cluc 
cst;iti acollits o xilots en rcsidkncies gcriitriqtics i que CN 
icobeii -molts de vostbs Iio saben molt bé- en condicions in- 
l’r;ihwii:incs per- l’cxplotxii) que en tiiolts c‘iisos cn t’m els t i lu -  
lars o EIS propietaris d’aquestes residencics, eviderilmcni de 
cundicii, privada; em rcferiré sem~irc :i les residencics de condi- 
cib privacia. 

Per altrii part, taenhk Iiresciitlivern aquesta proposta com ii 

conseqiihciu de la mor1 dc divuit persones a les rcsidhcies gc- 
rilitriqucs dcl Maresine el proppassat desembre i la inful-inació 
que posteriormctit viirem rebrc en la Comissi6 cle Política 
Social amh la prcsbiiciii de 1’1-ionomble Conscllcr de Sanilat i 
SegLiixtiit Soci;il, evirlcni tnent a peticib del Gr.up Sociiilisia el 
Clon~dI~r vil acudir il explicar-nos C I U ~  hilviii PilSSi l t ,  en titlii 
rcunib que va scr secreta, i amb aixh 130 vull dir qtre vulguem 
c n t r x  ui la invesiigacii) ilcls fcts de les midencies de Malari>- 
M;iresiiie, tots vostks swbcn ytie hi ha un llarg sumari, cluc la 
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qiiestili estli suh i u d q  evidenlment no volem entrar en 
aquesta qiiestib, perb per ia informació, per les dades, per la 
manera en q u e  v:in succeir aquells fets, nosaltres creiem que 
circumsthncies seniblants -com a Ics resiclkncics de Matarb- 
Maresme- existeixen, i no voldrícm que aixb fos un paradig- 
ma rl’al tres circumshcies en qub es pogucssin produir situaci- 
ons d’aquestes característiques, realmcnt greus i d’cxplotacih. 

Com deia abans, a pesar que fa més de tres mesos, tres 
mesos i mig que nosaltres varem presentar aquesta iniciativa a 
la Cambra, els diaris en contiizucn parlant. Tot stjvint, si un 
fulleja la premsa a Catalunya, cs troba amb alguna crbnica 
negra. 

Sense voler ser sensacionalista, recordar alguns rets perqub 
iilustrin la meva proposta en aquesta Cambra. Hi ha una asso- 
ciació important a Catalunya, la Coordinadora d’Usuaris cle la 
Salut, en parlava la premsa, i així va ser, que va presentar iinil 

llista de residencies al Conseller de Sanitat i Segurelat Social en 
que en denunciava cl funcionament. hqucsta entitat, la Coor- 
dinadora d’Usuaris de li1 Salut, parlava que questcs rcsidknci- 
es --va sortir fins i tot la relaci6 detallada en algun rnitjh de co- 
municiició, al Lliuri d~ Il~twlonn, em sembla recordar- tenien 
unzi manca de condicions higikniqucs i sanithies, tenien uní1 
alimcntació delicient, hi havia problenies de ventilació, fins i 
tot cn alguns casos els residents dormien al menjador pcrquk 
no hi havia habitacions suiicienls.. . en fi, suposo que ilixb es va 
tramitar, perb vull demostra- que grups dc ciutadans ím in- 
speccions, coiinecten amb establiments c t ’ q  uest tj pus i consta- 
ten que iiixo no funciona, 

Si vostes han llegit reccntment l’rnfnrmc del Sindic, que ens 
vil prescntar cn aquesta sessi6 paríamenliria ahir al mati, fa re- 
ferencia a una queixa que també és molt paradigmiitica : in 
749J86. En aquesta queixa, es parla d’un ccntre d’allotjament 
de vells que estlll. autoritzat pel Departament de Cornerq, 
Consum i Turismc corn a casa cl’liostes; és un exemple. ”hi 
ha d’altrcs, perquh nosaltres aixi ho liem corn prova^ IiF hwia 
un diari d’una barriada popular, de Sant Andreu, que 1.a uns 
mesos cstava parlant d’una denúncia feta per un conjunt de 
vcins rl’una escala on hi havia una residcncia iarnbé privada, 
d~niida d’atta tarnbi: corn a casa d’hostes i on manifestavcn la 
sitirncib de maltractaments que tenim eis vells allí milats. Par- 
laven de les condicions cl’liabitabilitat, parlaven cI’unu escala 
estreta cluc tenia greus dificultats quan s’havia de traslladar al 
carrer una persona malalta. Tiunbk vostks sahran, sobretot cl 
Govern cle la Ckneraiitul ho ha de concixcr indubtablcmcnt, 
qizc hi ha un conjunt de residkncies molt dubtoses; podríem 
parlar de Montbau, els pisos de Montbau; fa uns quants anys 
es va suicidar una persona gran. Podríem parlar dc rcsidkncies 
del cdrrcr Aragh, no vull dir el nihero,  perb vostes saben a 
que em refereixo; una és al carrer Railkn, una 6s a la Gran Via, 
i recordar també com I’Ajuntamcnt de CasteEiclefcls va haver 
de tancar dues residbncies perque no reunien uquclles condici- 
ons mínimes; a mi em va arribar I’inf’orme rnitjangant una peti- 
ci6 quc vaig fer a I’Ajunlamcnt, que els el puc ensenyar si 
vostks ho volen, per saber cn quines condicions estavcn 
aquelles residcncies. Podríem parlar de les residencics de Sant 
Andreu de la Rarca, que a pesar que funcionen i hi ha hagut in- 
speccions per part de la DirecciG Gcncral de la Promoció de la 
Salut, hi ha uns durs indicis, escrits c n  papers, que no reu- 
neixen condicions. 

En fi, les males condicions d’aquestes i d’altres rcsidkneies, 
la vioiacib dels drets dels usuaris, el no-compliment dels drets 
del malalt -la majoria cl’anciuns asilats en aquests llocs estan 
ja en situacions bastant terminals-, és ~inii part important de 
la nostril preocupació, i siiposo que vostcs em diran, per part 
dcl Govern, que també 6s la seva prcocupacib; cvidcntmcnt, 
cn aixb coincidim, el que passa cs que no coincidim en la 
manera potser d ’ abordar arn b rapi desa aquest pro ble nia. 

Hi ha una altra vessant que cns preocupa moll d’aquesta qii- 
csti6, que 6s la situació en quk la gent asilada es troba, amb in- 
seguretat i deseonfianr;a, so hretot quan es p ~ ~ d ~ e i ~ e n  fels d’a- 
quests dc crbnica negra i surtcn als mitjans de comunicacib. 
Crec que des del Govern, des dc les institucions polítiques 
hem de poder dir a la gent gran que necessiten allotjament resi- 
dencial que cl seu ingrbs est& garnntit pel compliment cle les ne- 
cessitats bhsiques i ei respcctc dels seus drets. Nosaltres hcm 
de poder assegurar el compliment de la norma i el control de 
qualitat d’aquests establiments. 

Vostks saben molt bé que íiltirnument han proliferat els csta- 
hliments rcsidencials privats, Entrc I’any 83 i l’iiny 87 s’han 
doblat 11 Catalunya, en aquest moment, concretament a la 
ciutat de Barcclona hi ha uns 150 o 170 iisiis --no se e\ nombre 
exacte- que no estan controlats. Es evident que aixo passa 
aixi perqub I’esperanqa de vida augmenta cada vegada mbs, i 
aixb és bo. En el nostre pais la gent vivim mks anys; en aquest 
niornen1 hi ha poblacib de més de 80 anys, Ja s’tirriba ii nivells 
de 82, 83 i 84 anys; és bo envcllir, pero és Ix) que l’eiivclliment 
es faci b6, que no es f x i  malamcnt, i per envellir tsé cal que hi 
hagi uns programes que vagin directament orientats a I r  LIII 

treball de prevenció pcr a la vellesa i a fer també un trebdi de 
control de Ics institucions que volen atcnclre les ncccssitals de 
la vellesa. 

En aqucst scntit, jo hauria de manifcstar aquí tambk la preo- 
cupacib del Grup Socialista perque les normes de control i d’a- 
creclitació de les residcncies, les normes ci’inspcccib encara no 
liincionen, encara no funcionen a pesur’ que I’any 81 el G r u p  
parlamentari nostrc ja demanava que s’cstablis aqucstrz norma- 
tiva. L’any 82 es va tornar a demanar; la Llci de Serveis Socials 
en va [ornar ii parlar; el mes de gener vi1 sortir un clecrct, i 
cncara cstcm pendenís d’una orrire que estableixi quines Iian 
dc scr les condicions d’acrccli tncib dels ccntrcs assistencials cie 
serveis socials, i ,  en aquest cas, dels ccntres rcsidcncials OCI- i i  

la vellesa. Aqucsla ordre, que sorlirh ja fora de termini, pcrquk 
el lerrnini es va acabar el mes de gener, ks la que d’alguna 
manem ha de reconduir i ha de marcar quines han de ser les 
condicions que han de tenir aquests centres rcsidcncials. 

Nosaltres sabem que aquests darrcrs mesos el Deparíament 
de Sanitat i Seguretat Social s’hii apressat a fer inspcccions, i 
aixh ens satisfii. Ens alegrcm que almenys les iniciatives que ei 
Grup parlamentari lioria en aquesta Cambra pugui servir per 
ag i i i tar aq u est a m Bqu i n a ad m i n i s t ra t i va. Ens agra LI a, e n s 
agrada que aixo sigui així pcrque és ncccwrj, és just i és 
obligatori, perh nosaltres també creiem que s’han cie sumar es- 
forqos. Realment, el Govern ha de controlar, ha de posar al dia 
la normativa, ha cle seguir inspeccions, ha dc procurar que no 
hi hagi abusos i que no hi hagi situacions d’cxplotació, 6s evi- 
dent. Pero nosaltres --per aixo presentem aqucsta proposta de 
creació de: comissió- creiem que la institució parlamentiria, si 
vostks ho volen, tarnbk pot fer un treball d’inspeccib i un tre- 



ball de coneixcmcnt dc la realitat que ajudi cluramcnt, ii través 
tic la deníwia dcls íets i cls suggeriments, H canalitzar ctcfinili- 
varnent, cl’una vcgada pcr totes, aqucsta grcu situxih que p;t- 

tcixen cls vells asilats, vells inalalts c i  Catal unyn. Vostks sabcn 
que el problcma ks al carrer; nosal trcs hem pogut cmiprowr 
cliirant aqiicsi temps, durant aquests tres niesos llargs, a travks 
de contactes amb institucions i entitats, cluc la gent csti preo- 
cupada, qtie la gent espcra i desitja aquest conirol adminisiru- 
liu, cluc la gent espera i ilcsit.jayue hi liiigi una denirncia piiblica 
i una  denúncia polítki dc quina és aquesta situaciri, i és per 
aquest motiu que el meu G r u p  piirlamentasi demanava a la 
Cambra el seLi vot t‘avorablc pcrquk també des Cf’iiquí puguem 
coadjuvar i puguem treballar perquk aqucsta situació es regula- 
r¡ tzi i pesque quan tots nosaltres, uns més avial i uns més tard, 
mihem H la nostra vellesa, sapiguem i tinguem contianqa que 
si hcm d’anar a una residkncia, aquesta rcuniri aqiiellcs condi- 
cions ronamentiils i I$isiqucs perque els nostres drets no siguin 
viola IS. 

Gricies, senyor President. 
El Sr. VICE-PICI3IDEN’I’ PRIMER : Per a un  Lorn en 

contra‘! (husn.) Té la paraiila 1’114ustrc JXpuinl scnyor 
Codi 118.  

1J Sr. CODINA I CASTILILO Gricies, scnyor President. 
Scnyorcs tiiputadcs i senyors cliputals, pujo pcr fer LIII torn en 
contra ii la intervencih qiie ha fet la 11-lustre Diputada senyora 
lhrcnys, i voldria comenptr de la mateixa miinerii que elln ho 
fcia, dient quc voldria sensihilit/.ar amb la SCVI-I i l i  tervencib el 
grup dc la rna$)ria pcl que 6B a aquesta petieih CIC crear ~ini i  co- 
niissib cle control o una comissió d’invcstigacib per al iernil rc- 
ferit de ia tcrcera cdnt, i, concretament, pcl quc Li a Ics rcsidh- 
cies gc ri i t r i 9 ues. 

IA scnyora Iliputudn, que Cs ~ i i i i i  persona expertii en el món 
clels servcis socials en gcncrtil, i d’itiia manera especial cn cl 
mhn de la vellesa, jo m m i i  cmes iiovcs a ella n o  li’n podré dir, 
perb sí que alguncs les hi vull recorclar? i allres, sobretot, mani- 
festar quin 6s G I  nostre posicionmeni en aquest tcma. 

Vosti: sap que a Catalunya, i vostes, senyores i scnyors dipu- 
tats, saben qiic ii CiitillLinyii tic rcsiclcncies gcriitriques diricm 
cliic n’hi ha CIC tres nivells, o cle tres sectors. Un ,  ks el sector de 
Iu x;irx;i prhpia de la Gcneralitat, d’;iyiIcstcs, cinc van estar 
transfcridcs al scu dia, i trcs més que cn  aqucst niorneiit j a  sbn 
cn lirncionamcnt -CC‘ambriIs, Borges I3lancpies i 13~IccIon~1-, 
i dcsprks hi ha iin altrc sccior, qtic cs cl sector privat, i diiiitre 
del scctor priva[ el cluc n’hcm dit cn la Llei de Nervcis Socials ln 
i niciiitivn socid, i iillres dc Ics que n’hcm dit la iniciativa priva- 
da o rncrcantil. 

IA iniciativa S O C ~ ~ I ~ ,  concrctarnenl, ytie sbn Ics residkncics 
suhvencionadcs, :i Cataliinyn n‘hi ha al voltmt CI’LIIWS 220, 
230, aproximadamcsi2, i quant ti les rcsidkncies d’iniciativa 
nicrcnntil hem dc tcconcixer qiic cii aqiiesi motnent c n c m  n o  
s a l x i n  les quc hi ha. lntu’irn, pcnscm, per Ics clacScs qiic tenim, 
quc poden estar al voltiint d’uncs 729, 750, perh és quc no ho 
siibcm, aqucst 6s cl vcriuder prohlciiiu. I pcr qui: 110 ho sabein? 
LSoncs, bc, no h o  sabein pcrqub tot cl q ~ i e  hu CSM In iniciativa 
social, que sí qirc ha  es^ f k i l  CIC conirolar o rclativatnent íicil 
dc controlar, pcl quc alkccta la inicintiva iiiercun t i l  liii esiat, 
I)rhcticiiment fins ara,  impossible. Ida rcsi~o~isiihilital 6s una 
mica CIC iots,  111x1 mica de lots, pcrqub hi l iu  hagut ajimtaments, 
per cxemplc, quc hw ustat donant permisas per a ciiscs cl’hos- 

tes, com reconeixia o recordava la 11-lustre Iliputada, i, en cl 
fons, cl que han estat iiquestcs C ~ S C S  d’hostes Ixin cstal residen- 
cies geriitriyues 1’10 reconcgudcs. Aixb ha fet i i x i )  fi1 que avuI 
encara cl nombre total dc rcsidencics no cs conegui. 

I-Ien1 dc fcr una micu d’histbria per raccordar que, nl seu dia, 
es VH aprovar la Llei CIC Serveis Socials, quc clonnva.,. Es vit 

aprovar el descmbre del 85, gcncr del 86 entrava cn vigor, el 
Govcrn tenia ~ i i i  any de temps pcr desplcgar la normativa, 
millor dit,  pcr publicar el dccrel que rcgulcs tot el sector, i 
aixb, cncara cluc just en el temps, cs va fer i, postcriorment, el 
quc és la normativa més cspecífica, saben també les sciiyorcs i 
els senyors diputats que el recent creizt -rrclativarnent recent 
m a t -  Consell CIC Serveis Socials ha dc coneixer tots i cadas- 
cun dels m e s  quc, abans que I’AclministraciÓ es pronuncii, 
han cle passar per uquest Consell. Consell que, també ho saben 
les senyores i els senyors diputats, va ser realment difjcil de 
poder canstjtuir, perque es preienia que fos al més ampli possi- 
ble, que fos al més representatiu possible. 

Malgrat aixb, i tal corn prcveu el Decret, la scctorial, CO~ICI*C- 
tamcnt, de vellcsa, va cstar infortniida, el passat dia 23, en el 
darrer Conscll, va estar informada la seva constitució. 

Darrera IE davant de tot aixh, qui? hi ha, a més? I-li ha, hi ha 
hagut la preocupació del quc ha passat a les residcncics del Ma- 
rcsme. Aixb ho ha anunciat, ho ha dil la Ildustre Dipmtda, ho 
diu en l’Exposici6 de Motius d’aqricsta Proposta i ,  rculincnt, 
doncs, cs així. i I u  estat, no seguramcnt I’iinic problema, pcrb 
si tin dels problemes qiie ha cncelat o ha provocat una major 
prcocLipaci0, tant cicls grups que estan a l’ogosicii) com del 
Govcrii i ,  per cxcmplc, no cal excloure el posicionaiiient del 
nostre malcix (irup parlaincntiiri, que, per moltes miis, soin 
t;in sensiblcs corn ho poden ser tots els altrcs grups. 

Qui: ha passat‘? Sabem que el tcma de les residkncies del Ma- 
resme, on  cs van produir clivuir morts, 6s UII tcnia que csti sirh 

iidiw, que el C(insc1icr de Sanitat i Seguretat Social, CII una 
sessi0 i ní‘ormativa secreta, ens vil explicar fil per randa el que 
cs podia explicar fins aquell moment, perb cal recordar que allb 
va scr iinii iiitoxicacih quc es VII produir en ~ i ~ i a  resiclhncia cl 
men-jar cle la ytiat cs fabricava cii una altra residkncia. Posem-li 
noms, Iierqui: així ens enteridreni. 1:s produeix en el que era la 
Ikxiclbncia Gerihrica de Matarb, i es provoca en les cuines o 
en el menjar quc s’eliibmiiva a la Iiesidi=ncia del Casicllet, avui 
tancada - In Rcsidkncia del Castcllet, avili tancada. 

Aqucst va ser un greu problema, pcro v1-i ser LIII accideni, 
que liem dc rccunkixer quc igual que es va produir, dones, 
iiixb, en Tcs un meribiar ii la Residkncia clel Castcllel, transportat 
dcspr~s a la Kesidkncia Geriitrica tlc Matari), s’hauria pogul 
produir en itlguii altre centre, fins i tot cie la mateixa xiirxii CJ en  
yualscvol cstablirnent hoteler. 

Jo sé que aixo 110 6s la scva iinica preocupacib. VostS ha h a  
manifestut, vostk ha tret el tema, i sabem - i  sabem- cluc 
aixo hil estat el que rcalrnent ha provocat i m  prcocupació 
major encara, pecb, nialgrat tot aixb, jo haig d’explicar cluc, des 
del nostre punt dc vista, Ics tncsures corrcctorcs es fan, “Ihaii 
ii3t i s’li1-111 de cuuiinuar feni des dc 1’Exccutiu. 

Scria lbgic que es detnanks la creacih cl’uiia comissi0 si, per 
part de l ’~xccut iu ,  si pes part del Uepartamcnt i, concimi- 
ment, cle la Xlireccih General de Serveis Socials en bona p;irt, i 
timbé ;imb la Direccii, Gencrid de Pronioci0 de la Salut per 
idtru, no s’haguks fet uiia actuacib, si sc’m permet, activa, en 
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aquest terna. 
Voste ha reconegut que, recentment, hi ha hagul un 

nombre important d’inspeccions, que sovint scnse, RI  16, amb 
la llei a la mA, segurament s’hhauria pogut fer, per part de la ili- 
recció General de Scrvcis Socials, concretament, pero s’ha fet, 
s’han tancat rcsidhcics, s’ha fet una tasca important de col.la- 
boraci6 amb I’hjuntament de Casteildefels per fcr el que en 
podríem dir un ({pentinat n, dc seconkixer quina 6s la situacib 
d’aquestcs residencies admlnistrativo-rncrcantils que hi ha en 
el sector; s’lian tancat aquestes residencies. Ja des del dia 23, 
després del coneixement del Consell de Serveis Socials, s’ani- 
plia la xalxa d’inspectors i passa l’equip, que era de dues perso- 
nes, a cinc persones més, i, en definitiva, doncs, per tot aquest 
tipus d’actuacions que hi ha hagut fins m, i reconeixent que ei 
problema 13s greu, perb que entcnem que la responsabilitat ha 
de ser i es de I’Exccutiu i, concretament, del Departament, no 
creiem necessiria la creaci6 d’aquesta cornissih d’investigació. 
Sense uixb zt ningh se li acudira pensar que cl fet de dir que no a 
la creacib de la comissió vol dir que, per part del Consell i per 
part del Departament, no hi hagi la preocupacib, que ja s’ha de- 
mostrat -que j;i s’ha demostrat a bastament- i quc aquestli 
preocupació hi continuari essent. 

Per acabar, si m’ho pcrmct, senyor President, jo, quc 
sempre hc fet abstracció del que passa en altres Parlaments o 
en altrcs organismes, o en altres comunitats, o en cl Govern, 
avui sc’m fa difícil de no Ter un breu, un brevissim comentari 
ct’una noticia que sortia ahir al diari El País, dient que el Senat 
no havia -el Partit Socialista, concretament- donat suport a 
una iniciativa d’AP i dels altres grups minoritaris perquk es 
creés la comissib de conlrol referent al tema penitenciari. 

6s  evidcnt que el paralklisrne no hi ha clc ser, ni pel tons ni 
per la forma, pcru aquestu és Linit notícia que em semblri quc si, 
per una batida, els objectius que jo he explicat o he intentat ex- 
plicar, doncs, es pot o no cstar-hi d’acorci, pecb em sembla que 
han estai clars, quan surten noticies com aquestes, si m6s no, 
la Cambra ho ha de coiibixec, peryuk ei k t  que en allres Cam- 
bres tambt: es produeixin situricions corn la que s’acaba de pro- 
duir riquí, en aquest moment, ens ha de fer pensar que no 
nornks pel fet que un grup, en aqucst cas dc I’opusició, insti a 
crear uníi comissió d’aquestcs caractcrist iques, ha de significar 
que el Govern no tingui el suficient intcres per conti nuzir-ho 
rent. 

Griicics, senyor President. 
El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Moltes grkies, 

Ii-lustre senyor Di pulai. Pcr posicionar-se, ofereix.. . (Pausn.) 
En nom del Grup parlamentari d’Esqucrra Itepublicana, te la 
paraula 1’1l.lustre 13i putat senyor A lay. 

El Sr. AíAY : Senyor President, senyores i senyors dipu- 
tats, vostes saben quc el nostre Grup parlamentari no és gaire 
arnant dc crear comissions parlumen thries cl’investigacici, i ai- 
gunes vegades, jo matcix, des d’aquesta tribuna, he dit que no 
hem dc confondre un Parlament, en li, amb un centre d’estu- 
dis, perque aleshores deixaríem de complir ics finalitats per a 
les quals nosaltres hem estat elegits. Perb hi ha vegades, cn fi, 
malgrat que es pugui fer, corn ara ha fet el senyor Codina, un 
paral4elisme amb una altra cambra legislativa en la qual el grup 
majoritari, doncs, ha impedit que es fes una comissi0 d’inves- 
ligació sobre presons, malgrat aquests paralklismes quc dgu- 
ncs vegades són a favor del qui parla i altres vegades poden ser 

interpretats en contra, penso que, nialgrat aixo, en aquest cas 
la qiiestió té una importhncia ext mordinhria; bastant extraordi- 
nliria, perqui: la vel!esa és gairehé la major part de la gent clel 
futur. Tots rispirem a mibar R la vellesa, i a més ii incs, doncs, 
la pirhmide d’cclat  ha modificat d’uni-i manera tan cxtraordi- 
nhria que mibarA un ~IIQIIIUI~ que, qui no tingui cura clc la 
vellesa és que no tindri cura de la societat o de la major part de 
la societat, i aquesta 6s una realitat que no hi ha dubte de cap 
mena. I és evident, com diu en la introducció ci’aquesta Pro- 
posta de Creacih, diuen els vint-i-cinc diputats que la signen, 
que tant el Govern de la Generalitat com els ajwntamcnts es 
troben amb wn conjunt de demandes a Ics quals no poden 
trobar una sortida digna. Parla també d’un fet que és molt 
curiós, i és que estan proliferant els negocis privats a I’entorn 
d’aquesta nova realitat social. De la mateixa manem --aixo itra 
ho dic jo- que estan proliferant o han prolifertat, tarnhk, 
entorn dei problema de la droga, negocis privats amb un iifany 
de lucre desmesurat, i que algun rl’clls esli a la presb per 
aquest afany de lucrc, pcrquk les seves actuacions han riepas- 
sal, han ultrapassat el que era tolera ble. 

Bé, a mi no rn’agrada que la vellesa pugui estar subjecta a 
l’actuacih de companyies privades, de la rnatei xa manera que 
jo, de vegades, us parlo clc les companyies privadcs cic segure- 
tat; la seguretat no ha d‘estar a tnms de cornpanyies privades. 
Jo penso que no pot estar ii mims de negocis privats, el fet de 
tenir cura de la vellesa, i cl rnutcix senyor Codina reconeixia 
que no se sap exactament quk ks el que hi ha, perqui: shn activi- 
tats mercantils, són activitats privades, sbn negocis privats. !%& 
doncs, si I’Exccutiu -i vostk, en aquest cas, parla en nom del 
Grup parlamentari que dóna suport al Govern -, si I’Executiu 
16 aquesta foscor -pperquk, si no, vostk ja n’cstari:~ 
informat-, doncs, en aquest cas, potser que al Parlament l i  
brindem I’opartunital de poder arribar a escatir quina és Ir-1. 

real iía t. 
Bé, jo penso que, a més cl més, hi ha hagut el problema de les 

residencies gerihtriques dcl Marcsme, després del tancnmen t 
de les dues rcsidkncies de CasMdei‘els, i ,  després, hi ha una 
qüestib que m’ha xocat extraordi niriament, pcrcluk concorda 
prou bé amb el que nosaltres, com a grup parlamentari, 
sempre hem sostingut : hi ha una  actitud malaltissa o gaireb6 
diria egoista, per part dc molta gent jove, que els seus pares, 
perque tenen una ... en fi, una  subvenció per a vellcsu dc 20 o 
25.000 pessetes, i aixB és prou moctest, que el mes d’abril --i 
aixo, segurameni, ei Conscllcr senyor Laporte ho sap prou 
hé- i el mes de maig hi ha una gran demantia dc places gcri8t- 
riques, precisament, per iils mesos de juliol i agost, perque re- 
sulta que aquell matrimoni egoista, que cncarii sbn joves, s e h  
volen anar a Ithlia o se’n volen anar a Bavicra o cl on sigui de va- 
cances i, aleshores, els vells els fan nosa. 

Potser si, en lloc d’aquestes pensions de 20.000 pessetes, tan 
miserables, tinguessin una pcnsió de 80.000 pessetes, segura- 
ment, potser hi hauria bufetades enlre eis fills per veure qui 
pot tcnir els liobres vellels a casa seva. Aquí ho apunten, no de 
la mateixa manera, perb en certa manera, potser és una de Ics 
conclusions a les quais podria urribar una comissib d’inves- 
tigaci6, de veure que a través de Ics resolucions de la mateixa 
Assemblea Nacional de les Nacions Unides o de I’OMS, i dc: 
serveis internacionals que hi ha, que es dediquen ii la yiicstib 
de transtorns mentals i mallormació clc la conducta de la perso- 
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n n  quan entra a I’edat de la vcllesa, segurarncrit es podria kirri- 
bar a conclusinns quc ens porlarien ii adoptar mesures quc 
potser scrien bones per ii la nostra societat. 
M, jo no em vull estendre més, perque la senyora Rosa llare- 

nys s’ha explicat molt bé -com habitualment ho fa, no in’ha 
sorprk+--, I ,  aleshores, jo, ara només faria, potser’, que ser re- 
pctjliu. Per tiiní, I’única cosa que em queda dir és que nosaltres 
nioh gustosamcni votarcm R favor dc la crcacih ct’aqucsta co- 
missih i, advertir que no scrveixi aixb de prccedeni pcrquk, 
uix i  corn wui  diem que si, un altre cliii, en una altra ocasi6 quc 
no ho considercm tan imporlant, direm cluc no. 

Mol tes grhcies, senyor I’rcsidcnt. 
FA Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Moltes grkies, 

11-lustre senyor Diputat. En nom del ( i rup  parlamentari dcl 
Partit Socialista Unificat de Catalunya, té la paraula I’Iklustre 
Ili pu tat scnyor i, ucchett i I 

El Sr. LUCCHETTI : Moll hreument, senyor President, 
pcr anunciar que votarem tamhé favorahlcrnen t la creacib d’a- 
qiiesta cornissi6, basicament pcr quatre raons : la primera, per 
la irnporthncia del terna, cluc no cal que jo m’hi estcngui, 
perque j a  s’hi han referit; li1 segona, per les raons que t u  donat 
la Diputada i amiga liosa Harcnys; la tercera, per les raons que 
ha donat cl senyor Codinii, qiic a mi m’han refcrmrt, efectiva- 
ment, a demanar la creació d’iquesta comissi6 cl’investigacib. 
Es clar, anunciar i’existcncia dc set-cents cenlrcs gcrihtrics 
mercantils i csciiig sense ..., m b  molt poc control ... N o  diria 
setise control, pcrb amb molt poc control, jo crec qiie exigeix 
un esfot-G per purl de laihom. 

I la quot‘ta raó és cl paper d’nyucst Parlamcnl. Aqucsi 13arla- 
mcnt, jo no sk si som tats moll conscicnts del paper cpe esteni 
fent CII aqueslcs al~adcs cle la 1cgislatur.a. Aleshorcs, jo crec 
q w  scría bo que, it més de legislar i d’impulsar i controlar I’ac- 
C I O  de govern, també f&m a l g ~ m  tasca com la que plantcia la 
creació d’aquesta comissi6 d’investigacib, lirccisanieni pcrquk 
nclucst l’arlamcnt i cl carictcr LI nitari cluc poclria tenir aquesta 
cotmissi0 legititnaricn algunes dc Ics accioiis i alguna dc Ics cie- 
iiiincics, alguna de les activitats que es pedrieri emprendre rlcs 
d’ayucsta cotnissib, cluc jo ctcc qiie ks nl)solutnmcnl necessari 
que cs conslitueixi. 

1 1  SI: VICI!-PIiI~SIDEN‘T PK IM li11 : Mol tes grkies, 
1I.lustre senyor Diputat. Correspon iirii al senyor Estcve, en 
nom dcl C 3 n i p  purlamentari Popular. 

F4,I Sr. I JSTi3VE 1 ORIOI, : Grhcies, senyor Prcsidcnt. Senyo- 
res i senyors diputats, ahaiis de res, nosaltrcs volein posat’ de 
mmifest ducs conlrudiccions en I’cxposiciO qiic s’ha fet pcr 
part del Grup Socialistii err acl~tcsl;~ I’roposta de constitucih 
d’iinii comissi0 d’investigacici. La pi t i w a  d’queslcs cliics 
contradiccioiis hs q~ic preih cluc el seu suport sigui LI  licsolu- 
u i 6  CIC juliol del 82, de I’Asscmblea Mundial de les Nacions 
Unicles, pcrb cíil r-ernai.car’ quc, t a l  coi11 es recull, al peu clc ta 
llcir;i, li1 maleixa proposta, la Resolucih, I’objecti 1.1 tinnl C I C  la 
I<esolucib de les Nacions I Initics és --con2 diu en les scvcs dar- 
~*cr(:s pnri~tiIcs--. cvi tus I’dillamcnt social dcls vclls. 

i riosaltiw entenem y ~ i c  Liti;i w m i s s i i i  cl’iiivcst igx i0  ilc les 
rcsidkncics gctiitriclms I’iii~ic~i costi que fii ks const~liclar, prcci- 
síiiiiciit, aqucsta sitwcib i no pas i1Liitiir pel- i’kiithtiicnl sochi, 
s i t i 0  al rcvks, ricmar-li Liii .s/iiirisja definitiu. 

Nosalires crcieiii que, CII definitiva, Ics h i l i  tals o, pet-db, 
cls tmi t j ;m pcl- w i l x i r  i i aqiieszri iiiiulilal dt: la Resoluuii, cie Ics 

Nacions Unides -ho diu la mateixa Resducib- 6s la capci ta- 
cib i el suport a Iu família i al volunlariat social, és a dir, per nas- 
altres és potenciar ln institució fiimiliar, és potenciar els valors 
de la família, els quals cstan en fallida -com apuntava molt bi: 
el reprcsen tant d’Esqucrra I~ep~iblicm:i---, 6s potenciar el YO- 

lunlariat social i I’altruisme, i no pas anar a inspeccionar les IX- 
sidkncies, de les quals parlurcm a continuacih, perque - ho 
repeteixo- aixb és [ant corn consolidar i admetrc d’iina 
vegada per totes l’iiillament social. 

La segona contradiccib en que, segons cl noslrc cr-itcri, in- 
corre el Grup Socialista amb aquesta iniciativa és que, nialgrat 
que a1 llarg de tot el rcclactat es parla de les rcsidkncies, qualse- 
vol dubte yuc pogukssim tenir clcl nostre posicionament ha 
quedat esbrinat quan la Il+lustrc Diputada scnyora Darcnys ens 
ha partat que allh on es deia <{rcsidkncies)> es volin dir ({resi- 
dencies privades>>, i amb aixb, amb aquesta lirnitacib CIC l ’ x -  
tuaci6 inspectora, és amb el que no podem, de cap de les imme- 
res, estiu d’xorcl el nostre Grup, perque, juntament amb acti- 
vitats mercantils -per crnprar el mol del Grup de la 
majoria-, al costat de residkncies que poden ser negoci -per 
emprar els rnots del Grup Socialista-, crec que cal recordar 
que la primcra lasca en deí‘ensa i cn qiut dels VCIIS no ha cstat 
per part cl’activitats mercantils, ni pcr part de negocis, ni per 
part d’institucions pfibliques, i estic pensant cn ordes religiosos 
tim arrelats ii CUSB nostra, corn les I icrrnariitas cic 10s Polires, 
l’onle de la MuIc ’Teresa de Calcuta, ordes Hns i tot seglars, 
com I’Obra de iXu, en el Raval clc Ihxelonu, ctcetera. I ,  pcr 
iant, no tot ks mcrcitntil i no tot és negoci -i ho clic CII particu- 
lar a les senyores diputades que estan rient-, sinb cluc hi tia 
altrcs pcrsones yuc, per altruisme de tipus rcligihs, tamhc han 
estat fcnt molta tasca precisatncnt cobrint les tnancnnccs de les 
institucions ph hl ¡clucs. 

hixo vol dir quc aquest posicionanient noslrc, quc s ’ ; ~ a t i ~ a  
nat LI ral nient en contra d’aquesta pruposta clcl <h+~ip Socialisla, 
equivd que el Píirlarnent i Ics institucions s’hagin de desen- 
tendre d’aquest problenia? TIC cap dc Ics maneres. Nosalt1.w 
critenem que, precisaineiii, corn yuc existeixcn, i aixb és c u l ,  
el que es diu cn la proposta, uqucstes demancles adreqíirics a les 
institucions públiques, és íi dir, a la Generalitat, és a dir, als 
iijiintatnents, cal la sortidn digna cIc qub cs Iiarla en la inatcixa 
proposta, peri, no poclerii ohlidar quc Iit sortid;i digna, cluc 
potser no és tan digna quan 6s nieiuntil o quan 6s privada, 
nornbs I’obtiIidrcm si els poders pGI->lics dediquen a atcncions 
socials allh que cal -i aixb cada any ho hcrii CIC recordar CII de- 
baire la JJci de Pressupostos-, i aquesta sorlidu digna avui 
sembla scr que, com que no es troha, volcni fkr pagiir els plats 
trcncclts 21 iniciatives privadcs yLie cohrcixen la m ~ n c a n ~ a  d’ini- 
ciatives phbliyucs. Aixb ks tant  com mritar el missatgcr qwin 
porta males iiotícjcs. 

Aixo no vol dir qiic haguem de clcscnteiidrc’ns dels prohlc- 
i m s .  ks reslionsaIiiitat nostra i de les i nstit~icians acimi nis1rnti- 
vcs, és ii dir, Canscll Executiu i ,  ci’altra bmda, ajuntamcii~s, 
cluc es puguin fer i s’tingiii CIC fer les tasques de control, CII tant 
qiic no siguin wsidencics qLic rcuncixin les condicions cl’hítbi- 
tali l i tat ,  en i a n ~  cluc I’uiimentaciij nti estigui cn coiidicib, i 
JIC~IRO quc, prccisutncnt, i aquí s’lia fci esmcnt u un ci’aqiicsts 
supbsitu, c l t i an  cl 11ici1,jar cs fii en u n  lloc de iipus industrial cl 
Cor~scl t k c u  t iu li: l i r t i ~ i  ciiies per’ vigi f a r  i controlar aquesks 
c t u  preses dc cutwji~g. 

- . ... -- . . - -. - . . . . _ .  . . . -  -. . ... .. . - .. . . . .. . . -. ... - - . ... . . -- ..I--”._- . 
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Aixo vol dir que s’ha d’incrementar I’assistkncia gerihtrica 
des d’un punt de vista medic a través de I’ICS i,  sobretot, n i t -  
j anpn t  fbrniules externes, que és el qirc recomana precisa- 
ment I’Asscmblea Mundial de Ics Nacions Unides. I ks per tot 
aixb que el nostre Grup anuncia ja el vot en contra d’ayucsta 
iniciativa parlamentiria. 

Moltes gracies. 
El Sr. VICE-PKESIDElVT PRIMER : Moltes grhcies. 

I-lavcnt estat ja ... , hr-ivcnt-se posicionat ja tots els grups, 
passem a la votació. 

Diputats que estiguin ii favor de la constitucib cl’ziquesta Co- 
missió, cs posin drels. 

Diputats que hi estiguin en contra? 
U I pu tat s que desitgin absteni r-se? 
Aquest punt de I’ordrc del dia lm estat rehuljat per 30 vots a 

bor, 54 en contra I cap abstenció. 

Modificacib de l’ordre del dia 

Si aquesta Cambra no hi tingués inconvenient, aquesta Pre- 
siclcncia proposaria avanqar l’ordre del dia, deixant aparcats cls 
punts sele, vuitc i novc, anunciant que del punt de&, de comú 
acord, sc’n ciemaiia I’iljornment, i passariem al punt onzc, 
que és la InterpeClació sobre el compliment de la Llei 41 1983, 
de Cooperatives de Catalunya, cluc formula l’llhstre scnyor 
Santi Riera. 0 ,Y .  Si: ICicw s’uixera per parlar:) Un moment, per 
Ihvor. Senyor Santi Riera? 

El Sr. CLOTAS : Senyor Presidenl, per comunicar que no 
hi tenim inconvenient, pcro lamhé per fer saber el que suc- 
ceeix, Succeeix que cls tres punts que el senyor l’rcsidcnt lla 
anunciat en aquest mmnent no es poden substanciar perquk 
cls membres del govcrn a qui correspon li1 sev:~ resposta no cs 
troben en aquest Parlament; no és que no cs trobin en I’hcmi- 
cicle -quc sal ser habitual-, ks quc IIO es troben en aquest 
Parlameni. 

Per tant, senyor Prcsidcnt, no tenim inconvenient CII 

aquesta alteracib, pcrb si fent el prec quc des dc la Mesa del 
I’arlament i des de la Presidhcia del I’arlament es faci saber als 
membres del Govern que, si bé -ens sembln a nosaltrcs- la 
seva obligació natural és estar en l’hemiciclc, en ei Ple del Par.- 
lament, almenys quim els correspongui la dcl‘ensa o la rcsposta 
clcls punts dc l’ortire del dia qiic cls afecten personalinenl, 
tenen encara mes, si fos possible, I’obiigacib cl’cstar presents 
en I’hemieicle. Per tant, aclucsta queixa, al mateix temps quc 
manifestem que no [mim inconvenicnt ii fer ayucsta dteracib 
tic I’ordrc del clin, senyor President. 

El Sr. VICE-PRES1 iN<NT PKIMER : Moltes grkics, 
11-lustre scnyor Diputat. Per tanl, aril si, I’Iitustre Diputat  
scnyor Santi Riera té la paraula, (í’msu.) U n  momentel, 
Tldustrc senyor Diputat. 

EI Sr. PIJJOI, 1 IWLCRA : senyor Presicjent, i’ajornamenl 
d’ayuesls tres punts, amb el qual nosaltrcs estem d’acord 
clavant les manifestacions de la Presidcncia, ens agradaria 
saber, ;dmcnys, si l’ordre, quan se suhstanciin, qiiedarA exacta- 
ment igual. 
E1 Sr. VICE-PRESIDENT PlUMER : 6s a d i r ,  substanciut 

aquest punt de l’ordrc clel dia, espera aquesta Prcsiclencia que 
1’1-Ionorablc Conseller es trobarh en la Cambra i podrem conti- 
nuar cn I’ordre normal estitbiert prkviament anunciat. 

El Sr. PUJOL I F’OLCRA : Aleshorcs, eslh cn fuiicib que hi 
sigui el senyor Conseller? 

El Sr. VICE-PRESIDENT PICIMEK : Evidentment, se- 
guirem, .. Estcm en el punt 1 i ,  i aqiiestii I’rcsicicncia creu que o 
sc suspcndrh la sessió o es continuari cn I’orclre del dia. 

E1 Sr. PUJOL I FOI.,CRk : I s  que pcr a la labor dcl Gr~ip, 
nosaltres, senyor Prcsidcnt, cns i n tcrcsssirir? saber, els repre- 
sentants dels Grups que han d’i tilervenir en aquests punis, a 
vcure si es rnaniinclrh l’ordrc O no es rnantindrh l’ordrc, al 
marge cluc hi sigui o no hi sigui el senyor Conseller. 

El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMFX : Substanciat aquest 
punt de I’ordre del dia, que és el punt 11, reprcndrcin en el 
punt set&, vuit k.., anirem seguint, o bé suspendrem ki scssib. 

El Sr. PUJOL I FOLCRA : Molt bé. Moltes grBcies. 

I nterpel4ació al Consel I Executiu sobre 
el compliment de la Llei 411983, 

de Cooperatives de Catalunya 

El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : 1’1 senyor Sant! R i m  
ié la paraula. 

LI Sr. RIERA : Molies grhcies, Honorahlc Prcsident. Senyo- 
res diputadcs, senyors diputats, sovint hem parlat dcs ci’aquj a 
la tribuna, i aquí a I’hcmicicle, hem purlat de tota l’enormc im- 
portincia que té per al nostre país cl fet coopcrutiu, el mhn coo- 
peratiu, irnportimcia que té com a sector economic -penso 
cluc c;da vegada va quedant mbs p a l h  que b.5 una enorme im- 
portimcia aquest tema-, corn també com a sector empresarial 
autogestianat, sechr autogcstionat quc tc corn ii motor dcl seu 
funcionament uns valors quc cada vcgada veiem que shn rnks 
actvais i que aida vcgacla San més Talla pcr tiwr cnclavanl 
aquesta noslra societat : cls vrtlors de rlernocrhcia, valors de so- 
lidaritat, sbn valors que histbricamcnt lia cxpressal el movi- 
ment coopcriltiu, que cada vegacla --com ja he dit- sOn més 
nccessaris per lrobar camins dc futur per al descnvolupunierit 
del nostre poble i dels pobles dcl món, cn gcnet’al. 

AI Mercat Cornir, la CEL, rcalment el fet cooperatiu tk una  
enorme importincia, ;i ningh sc li escapa aixh. Només unes 
dades, perque les senyores i cls senyors diputats, per a aquells 
quc no ho coneguin, puguin vetirc la rcalital important que 1é 
el fel cooperatiu R lkrnpa : I’any 83, segons Ics dades dc quk 
disposa aquest Diputat, hi havia més de 1 20.000 empreses con- 
peralivcs arreu clcls paisos que Ilavtm conrormaven cl Mercal 
Comú, iimb un nombre dc mes de 60 milions de socis coopera- 
dors, 60 milions, una dacla important, i amb rnbs de 2.100.000 
assalariats que Ireballaven CII aquest sector, el sector dcl món 
cooperatiu, dc les divcrscs branqiics que té el mhn coopcratiu. 

En canvi, a Chtalunya les xifres ccrtamcnt qirc sbn molt rnbs 
modestes i que indiquen una inica ci camí que ens yucciii per 
recórrer, si volem seguir en cl carni cluc ens hcm imposat rlc 
i’orncnt cooperatiu. Certament, Ics dadcs s6n -com he dit 
dxms- moll més buixes -es Ihgk-; la comparanca : hi ha 
uns 200.000 cooperadors socis :i Catalunya -si no tinc les 
dades cquivocndes- i, dc trchalladors quc treballen en el 
sector cooperatiu a Clntalunya, n’hi ha, cntrc cooperatives, 
23.000, i monimes lahorrils, si Ics podcrn inlegrar també dins 
d’aquest context d’cconomia iiii togestionada, 13.000; per tant, 
shn unes 36.000 pcrsones, rreballatlors que viucn també del 
sector cooperatiu, nornks CII treball associat; fd ta  aquí, certa- 
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ment, - to~  el scclor cooperatiu que viu dels iiltres sectors C I C  COO- 
Ixnitives : agrh-jcs, de consum, ctccter;i. 

í’cr iant, tiimbk hi ha urla cr:orme, iinii enortnt:, ~ i n a  ciada 
d’ctiorinc importincifi lambé H Catalunyii; pct’h cl carni q ~ i e  
ctis yucda per rccórrer ks c n c m  molt gran, cs encata molt gran 
i i i  ningh se l i  escapari 

1,;i Llei dc Cooperatives, iiprovada en aquest Parlamcnt 
I’any 83 -ho hem dit niotlcs vqyclcs-, donavu les hascs i 
obrin el carni per afavorir, pcr’ potenciar el fct coolieratiu a Ca- 
lalunya. Corrcsponin, cloncs, al Govcrn anar descnvolupanl 
aqucsta Llci, iinar dcsenvol upant-la, pcr trd de fer possible la 
ii-IusiO i el seniirncnt dels diputats d’aquesta Carntira I’my 83 
en aprovar aquella Llei, que erii la primera Llei que s’itprtivava 
cn l’lispanya democratica d’iiyuclis anys, llavors. 

13 Capitol XHI, en concret, cl’lzqwesta I,lci a qut: faig refcrcn- 
cia cletermina cls difercnis compromisos ii que  liauria cle re- 
spondre el C;OVCI’D per t;il d’anar-la clesenvolupan t. Ili ha 
hagut aspectes importants d’aquesta Llci que s’han dcsenvolu- 
p i t  --ho hem cclcbrat en aqLlestii Cambra-, per cxcmple 
I’lnstitui dc Promoció i F{irmació de Cooperalivcs, que es va 
rleseiivolupar, la ~ l c i ,  airncnys ... 6s veritat que ei nostre (irtiyr 
6s molt crític amb la gestih que s’ha fet amb aquest Institul i 
~ L I C  s’estii fent -més cluc la gestih, la manca dc gestib quc 
s’csih I‘ciit -, soni molt crítics; íins i tot CII les Ejltinies esinencs 
timh rai> del i’iwsupost d’aqiiest any v h c m  rnanilbstar Iliis i 
tat la nostra crítica quc els clincrs que anaven a parar cap q u i  
fossin imtals direclamelit, scgurament, pcl mateix 131 tcctor 
Cicneral dc Coopcnitives, pcrquk ciilcníern cluc la dircccih qcie 
es por~ava clcs dc la dircccih d’nqucst Iiistitut no corresponia ii 
Ics necessitats i als intcressos del moviurent coopcratiu actual. 

l l i t  iiixb, 6s eviclcnl qrrc hi hi altrcs aspectes iniportan ts cl’a- 
qucstii iJlci quc e w n i  no s’hm desenvol ~ i p a t ,  i d’aixk fa inoii 
tcmps. Si cm permctcn, molt breument, per exemple, un urti- 
elc itnportnnt, senyores i seriyars diputats, qiic k s  I’urticlc I 13, 
cluc parla de I’cnseiiyamenl del cooperativisme. L’article 1 I 3 
diu cl scgiicnl : ({ I3 dcpitrtiiinent competent CII materia de co- 
oper;iliues )>, cn ayiiest cas el Ucpitrtamenl tic ‘l’i+ehal~, scria, 
<< i el rl’l :iiscnyment han cl’acioptar CII col.laboroci0 les decisi- 
ons neccssiwies pcrquk sigui possible l’cnsenyumctit dcl coopc- 
raiivismc en  cls ccntres d’cnscnyumcnl dc qualscvol cliissc i 
grau, i així mateix iifivorir la cteacii, de coopcraiives csool~zrs 
CII aquests centrcs >>. 

Nn sc’ls escapa, scnyor’es i scnyors diputais, hi i inporlii ncia 
cluc 16 en aquests tnoiiiciits cluc el f’et cooperatiu, ;iyiiests 
valol-s que he dit ithm (te dcmocriicia i solidarilat CII el m6n dc 
l’cnipresti, CII cl m6n dc I’cconornia, siguirr tanibk cxprcssats 
Lliris (tel rnhn cie I’enscnyiiIiicnt, i ílxi’s que nqiicsl article prcci- 
su c1ar;iment : << dc qualsevol cliissc i qunlsevol grau $>. 13vi- 
dentmctii que aquí hi ha iiiiii ciioriiic iasar ~t fen; ii fer conjunta- 
IIIW I Con se1 ici-h CIC ‘ 1 ‘re ba 1 t i Uonse 1 I e r i ii  d’ I.: nsen y a  men t 
-que tio 6s i~1ui--, pcrh que IIO s’ha dcscnvolupiit, i jii portcim 
m k s  de clLlatrc m y s .  

c( Article 1 14. LA participacib en cls coiisells dcls depiir~a- 
~iicnts ~ l c  la Gcncralilat... )) M’exeiiso de llegit. tot  l’artidc, 
pcIb qirc vc 11 dir  cluc CII qualscvol tipus CIC consell en d qiial 
tiiigiri alg~ina cosii a VCUIT el mbti CIC: I’eniprcs;1, hi serii present 

nortiie impartiincia cluc tb uqucsl fct i cl cluc d ’ r i q u í  se’n podria 
rlerivar. 

t ; m i :  lllovill~etli cooljcratiLI. n l ~ 1 l ) ~ ~ ~  110 SC’IS ~scap:Iri~ re- 

Eh altre aspecte, I’articlc 116  : la canalilzacib de tbns, EIC 
diners ii travks cicl rnovimcnt cnopmti LI, clc Ics orgmitmcimis 
dcl inovirnent coopcraiiu, dc les cooperaiivcs de crbclit, pcr ex- 
emple. ‘ T m k  CII aquest arlicle 110 no s’ha fet gran cosii, pcr 
no dir rcs. 

Yarticlc 1 17, tikrnhé i iri  iuticlc important, q ~ i e  és I’ariiclc 
qiie ve a dc~crniinnr la quali ficaci6 dels valors emesos pcr coo- 
Ixratives 1x1 codicient d’invcrsib obligatbria rlc Ics caixes. 
Qui: vol d i r  nixo? Catalunya és un país cluc tk caixes molt im- 
portants, que té uns recursos econbmics molt irnpnrianis, pcrb 
a ningú se l i  pot cscapiir la irnportincia yuc lindria que cls 
viiloss emesos pel rnovinient coopenitiu, en cl cas que es pu- 
gucssin emetre, i cs poden emetre, si la Conselleria correspo- 
nciit ordena tot aqucst tcma, poguessin ser qualificats corn r? in- 
versi0 obligatbria, la qual cosa perrnctria u11 accés a recursos fi- 
iiiincecs importants, per ii opcraciotis importanis dc foment del 
moviment cooperatiu, de crioperatives asmi  fides, clcbtcra. 
Tampoc, que jo siplga, aquest Ilipuiat, I’article 1 I7 s’ha tingut 
cti compte 3 l’hora, CII aquests quatre anys, a I’hora de poder-lo 
desen vo 1 u par. 

L’article 125, entrc d’:dtres, tambk, clctcrrnina el foment 
que hauria de fer la mateixa institució piiliica cle la Gencmlitai 
per ia l  dc crear coopcrativcs dc servei pljblic mixtes, entre la 
maieixa acltninistracib autbnoma i el tnbn cooperatiu. 
Tmipoc, que sipiga nqucst Iliputat, no s ’ h  fet gran cosa cn 
aquest i 1  s p c c t c. 

Per tant, aqwsta i nlerpclhcih concreta és simplement 
podcr conkixer, dcsprks cl’aquests qu;iire anys i escaig que .ja 
Ixin passat clcs que es vil aprovar aquesta Lici de Coopcrativcs, 
pucler conkixcr rcultnent quins shti els motius i propbsits de 
uptenimeni clel Corisell Executiu respecte al crmplimeizt dels 
compromisris dcfinits nl Chpitol ‘i’retzk de la Llci 4/1983, CIC 
Cooperatives de Catalunya. 

Senyor Conseller, aquest J)iput;tt i el nostre Grup, i penso 
cluc tota Iu Cambra, escoltari amb atenci0 cl que vostk ens 
digui pcl q w  fi) a aquest compliment. 

Cisiicies, senyor l’residcnt; gricics, senyorcs i senyors 
[li p 11 la is. 

FI Sr. VIC1~-PRtlSlI)ENT PRIMIX : Moltes gricies, 
1l~lustcc Diputat. Te la paraula, ara, 1’1 Vonorable Conseller dc 
‘Jrebal I .  

1x1 Sr. CONSEJ21,ER DE TREBALL (Oriol H x i i a )  : Senyor 
I’resident, scnyorcs i scnyors diputats, no cal dir que compar- 
[eixo pleiiamcnt el valor, la importhncia i la transcencl&nci;i 
que ha CIC tcnir, tambc per al noslre p a í s ,  el inovimcnt coopera- 
tiu,  rnovitnent cn quk realment --ho haig de reconkixcr- no 
csicm encara al nivell en que es trtjhctz altres piisos cle la Co- 
mullitut  Econbmiua Europea, pcro sí que efectivament cslcn1 
ícn t est’c)rqos pcr acostar*-nos- hi. 

Quan1 al tcmn concret, i anant ja a cr>nsirier;ir articlc per nrti- 
cle dels que ha fe( metició, ha fct rcf‘erencia 1’1I-luslre I)iput;it, 
jo cnnsiciero que si 1x5 6s CCIY que cls objectius sbn difícils ~1’1-IS- 
solir qiinn etis cls lirescnteim amb una gran mbici6,  si que 6s 
ccrt i a r n k ,  trininateix, quc liem f‘et molt, tic c m  a In proino- 
cih, ¿i I’npuntalamen t del ttwviiiienl cooperatiu ii Catalunya. 
Evidcntnnent és iiiissih de I’olmiciO pus~ir en evidcncia aquells 
piinis en que nosaltres, clcs dc ln posici6 de Govern, piigLiciii 
cstar en utiii posicib menys clara i, per mi, iicr poder-io con- 
cretar; pcr aixb ks Ibgic que ell hagi fct otnissi6 de tols ayuelIs 
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articles que s’hagin desenrrotllat a bastament. Per tant, .jo no 
entrar6 pas, ara, a considerar totes aquelles COSCS, tots aquells 
punts de l’articulat que entra en el Capitel Tretze, que el 
mateix Diputat interpel-lant ha consiclcrat quc s’han desenvo- 
lupat a satisfriccih, perque altrament ho hauria posat en 
evidkncia. 

O sigui, doncs, quc cm reícrisk puntualment als arlicles a 
que ell hu fet mencib : concretament, si TIQ ho recordo mala- 
ment, cl primer ha estat el 113, que fil referhicia a ensenya- 
ment. No és cert que s’hhagi descuiclat aquest terna, sinó que 
s’ha procurat donar-li també una rnixima importincia, perb 
haig de rcconeixer que alguna de les c o m  que s’havien de fer 
han portat cert retard. Per exemple, arran de la jornada sobre 
ensenyament i cooperacib que es va celebrar el 4 de maig dc 
l’any 85, cs va prendre l’acord d’elabarar un llibre de tcxt adre- 
qat als mesires, text que en aquest moment ja esta redacial, en 
que es donen concelitcs bisics sobre el cooperativisme, osien- 
tacions didictiques, objectius i activitats i evolució cl’aqucsts, 
dirigits als diferents nivells, tant d’enscnyament general basic 
com de secundari, perque els alumnes aprenguin d’una 
rnancra viva cl que és cl cooperativisme, cosa que composta I n  
prhctica d’hkbits clcmocritics, creen un ambient solidari i cnte- 
nen la coopcracib corn a estil de vida. 

llk, aquesl manual, aquest llibre, que i*cainiení serh molt vo- 
himinós, ha cstai un objectiu iniportant -potser es podria 
haver corregut més-, que a ia vegacin ha fxititat un  desenvo- 
lupaincnt de les act.ivitals pacallelcs que aixb ha anat gcnerant. 
Pcr tant, per indicar el procés, ja que es va crear la comissi6 de 
treball en la rcúaccib del llibre en qui: realment pacticipavcii cl 
1)epnrtamcnt d’Ensenyamcnl i el Departament de Trebnll, 
amb la Dircccib General de Coopenicih i I’lnstitut dc FormnciO 
i Promocib Crsoperativcs, i també el Deparlamcnt d’Algricullu- 
ra, Ramaderia i Pesca, i tnrnbe hi van col-laborar el Colkgi 
I’úblic Linyola, Noguera -dic aixb per donar iinn mica la 
imatge de l’ahast que tenia l’clahoracih d’aquest llibre, yuc a 1;i 

vcgada ja conlri bLiia a la dirusi0 d’ayucst cnseiiy¿imcni--, ei 
Col-legi Phblic Mare de Déu de Montscrwt, dc Siiria, l’lnstitut 
de Formació Profcssional la Garrotxa, cl’Olot , I’Instilut de For- 
mociii Professicmal la Pineda, de I3adnlona, un socihleg de I’A- 
grupaeib de Cooperatives Agriliries de Lleida i un tkcnic clcl 
Servei cl’lhpansib Agl-Aria. S’ha estructurat cl l l i  brc cn cinc 
capítols : no entraré en I’ianilisi i el detall de cada u n  d’clls, 
pero sí en la comissió de treball que Iinn íormat ciif‘ercnts 
gr~ips, grups de tkcnics cn mutkria cooperativa que han clescn- 
voliipat els conceptes bisics del cooperativisme i grups de pe- 
dagogs que h m  fet Ea rcdaccib de les orientacions rlictkctiques i 
els objectius pedagogics generals. Aquests trelialls han durat 
czproxirnaclament dos anys. En I’xtualilal es troba ja totalmeni 
redactat el Ili brc, i confiem que ja estari a disposicib dels csco- 
lars en el prhxim curs; per hil, aqucstu tacdoi. prbximtl cl llibre 
ja  cstarh a clisposicii) dels escolars i es psoceciirh, evidentment, 
a la scvii distri htrció pel Departament d’Eiiscnyameni a les cs- 
coles piibliqucs uoin a forma ric generalitzacib del programa de 
la coopcracib a l’escola, i es liorlarli a lcrmc pcls iisscssors dels 
serveis territorials del Dcpartanicnt rl’Eiiscnyamcnt en cii fe- 
rents fixes, que tampoc entro en  I’enuimenicih. 
Finalmen!, també en rcincih amb l’cnscnyamcn t ,  hriig rle dir 

cluc, pel que respecta al cooperativisrnc en el medi rural, s’ha 
introclui’t cn Iu Granc:i agriiria de la Formxih Srof‘essional 

aquesta assignatura, la del cooperativismc, i s’utilitza com a 
text el llibre Qiradcrw c k  /;wníxib A,qrclrrici C’oojiiwtivcr, que h:i 
estat publicat pel I)eparZiiiiicnt d’Agricultura, conjuntuimeni 
amb l’lnstitut dc Ih*rnacib i Promoció Uoopcrativcs. 

Quant ii I’article 114, que fil rcfcrheia 21 la pai*ticipi~cib en cls 
consells dels departarncim de la Generalitat, no cal dir y ~ i c  hi 
ha un consell cspeciflc, que es el Coriscll Superior de la Coope- 
racib : sobrc aquest, no  cal parlar-ne. Ara be, Iicr mitjB cle la 
Federacib dc Cooperatives AgrArics de Catalunya, és preseii( 
en cis brgans dc 1’1nstitut Catallll del Crkdit Agrari i ,  igualrneni 
aquesta Federació és present cn la Comissi6 del Programa dcl 
Foment del Cooperativisme Agrari a Catalunya, lii PROPO- 
CAC. Aixi muteix, la Federació de Cooperatives de Constimi- 
dors de Catalunya participa pcr mitjii de les organitzacicm rlc 
consumidors i usuaris de Catalunya en el Consell Assessor de 
la Generalitat dc Catalunya en matcria de consum. Jo he pr-o- 
posat repetides vegades lii incorporaciii cle la represcntacib del 
moviment cooperatiu en el mateix Consell de Treball, i haig 
de dir que com a proposta meva és per quc jo l i  he cionat cl 
rnhxirn interks. M’he trohi que la idea no ha CSM iicollida re- 
ceptivanient pcls actuals components dcl Consell i ,  per tan[ 
-sense que jo em rcndeixi, per dir-ho així, que em reíi-, i l i -  

sistiré en aquesta intcgracib. Tampoc he notat cap interes espe- 
cífic en c l  rnciviznent onopcratiu cle ser-hi present; clic aixb 
pecrquS: el yuc fil rcferkncia 11 aquest Consell tarnbb ho podria 
dir cn rclacib amb altrcs consclls de la matcixa Generalital : el 
rnoviinent cooperatiu ha CIC ser, en definitiva, el que ha 
d’intcressar-se, en primer lloc, pcr formar part cl’aquests con- 
sells; per tant, jo cstic amb la mAxirna voluntat, m b  ta 
mhxirna disposicib per apunialar 61 seu csfbrr;, cl cluc passa és 
quc no noto aquest intcrks pcr part, ja clic, dels mateixos 
cooperadors. 

Passant ii un altre articlc, el i 16, sobre la canaliizaciii cle ions 
ii travks de cooperiitivcs, malauradament Liquesta mesura no 
s7ha pogul complir? perh no pas per dcsídi;i o desinlcrks dcl Ilc- 
IJiirIiime11t responsuhlc en mat &ria CIC coopcrati vcs, si nb 
perque I’AdministraciÓ central no ha cfcctuat, fins m, cap 
t ransi‘erkncia pcls csmentats coiiceptes. 

L’article I 17, quc fa rcfcrencia 21 la planific:tccib dels valors 
C ~ C S Q S  pcr eoaperat.ivcs pcl coeficient d’invcrsih obligatbria 
de les caixcs, hriig de donar irna resposta scmblanl a l’antcrior 
: o sia, per poclcr iiplicar les mesures prcvistes en aquest articlc 
cal, prhiament, que Ics cooperatives emetin cls corrcsponcnts 
titols i V U I C ~ ,  i aixb, és clar, no s’ha fet. Per tant, .jo, el que no 
puc és sirplir Ics coopcratives en  aquesta qüestib; m i ,   LI^ cop 
s’hagi clonat aquesta activital II aquest.. . rcaímciit aquest coiicli-. 
cjonant, hi posarcm tots els altres que per pari, noslw fan 
rcfcrenciw . 

Finalment, I’articlc 125 - p x y u c  sbn molts cls arliclcs ~ L I C  

cs mencionaven en el Cupí tol, i haig ci’anar rcsscguini :ira cacla 
un cl’clls, per saber quins poclcn mcrkixer l’atencii), o lia decla- 
rat ei Diputat que mereixien 1;i scva atencib-, bé, la creació ric 
cooperatives ric servei pGblic. Bé, és vcritat : cii aqucst icrrcny 
se’n poden fer moltes més CIC les que s’híin fet, per21 ~ a m h é  
haig d’uclarir ~ i n a  cosa, i és que aquest principi no afecta iinicn- 
ment la Gencriditat, afecta realnient, per exemple, t o ~ s  cls 
;iuntaments, o sia, totcs Ics altres ¿tclmEnistracir,i;s cat;dancs. 
Per tant, jo haig de dir quc el tiovcrn dc la Gcncralit,lt hil posat 
Lin intcrcs específic en aquest tcma quan ha redaciut, i LYI &fi- 



nitiva el I’lc del I”kncn1 VIL q m v a r ,  la Llei  8/87, del IS d’a- 
t x i l ,  la ILlei Municipal i cle Itkgim IAocal dc Cataluiiyti, que en 
cl seu article 249 diu,  ~~un~ualn ien t ,  ;ipastat primcr M Els ens 
locals, per prcstar cis scrvcili pihlics dc llur compcti:nci;i, 
poden I)ronioutc la crcitci6 de cooperativcs, d’ucoi.d amh el 
cluc establcixcn iiqucsta 1,lci i Ics cluc regulcn acliicstes cntitais 
>). J,’;tpartat 2 diu : {( Els ciis locals poctcn parlicipar tarnbk en 
les cooperativcs ja coiistitiiidcs que acompleixen activitats 
d’intcrks públic amb la finaliiiit menyaliida pcr’ I’apartni I ))I 

Per tant, fins aquí -i xahoja-, jo haig de dir cluc cl Consell 
Ilxccutiu ha tingut un g rm inlercs i ha posat en Iirkctica tot atlb 
que ha estat al SCLI abast cn  bcncfici del dcscnvulupament del 
movinicnt cooperatiu dc Catalunya. Per aixi), cl Consell lixe- 
ctitiu té el propbsit de captcnirnent de continuar amb les acci- 
ons clc promocih del coopcrativismc cn la matcixii línia qiic 
I’cxposada en aq~iesta intervencih, arn b les modificacions que 
I’cxperiBncia cns vagi assenyalant, així com d’acord amb les ex- 
igcncics de ia polítim social dc cnclri inornciit cotmet. 

Mol tes grhcics, senyor I’resitlcnt; grkics, senyores i senyors 
d i pkltills. 

El Sr. VICE-I~KFISIDENI PKlMIilI : Gsiicies, I-lonorahlc 
Conseller, I’cr a un torn de rkplica, tk la parada I’II~Iiis~r*c ili- 
putat scnyor Sanii Iiicra. 

I-;I Sr. I< I I X A  : Griicics, senyor l’iwidenl, molt hreuinen t. 
Miri, voslc, scnyor Conscllcr, diu que ha fcct tot ci quc caiiit 
fer, i nosaltrcs dicm yuc no, que 110 6s veritai, que no s’tia fet 
iot c! cluc CS podia fcr. 

i’nrtern t!c I’nrticlc I 13, yuc ha cstul cl qiic lieni posat cti co- 
iiienGat : miri, jo t m h k  vaig cslur prcseni ei1 iiquestcs joriiades 
d’cnscnyamcnt i coopcrat ivisme, wig cstar- hi prcsctrt, i 
també vaig vcurc qiic hi haviu m l t  per ícr pcrqui: no hi havia 
rcs fet. Que cs va aprovar- fer un  llibre? H e ,  moll bC, u11 Ilibrc 
CIC tcxt qiic pot scrvir per als mestres, etcktera, no? t’ert, 6% 
clar, &s yuc no n’hi ha prou CIC ícr iin llibre, no, pcryui: I’ariicle 
1 1 3 prccisri concrciamcnt que I’cnscnyameiit del cooperativis- 
mc s’liii dc fixar la Ibrmn qiic s’ccnsenyi a qiialsevol tipus de 
classe, d’ensenynrnent dc quiilscvol classe i graLi. AixA vnl dir, 
tbgiaiiiient, siiposo jo, posur-sc d’acord arnb cl Conticll~r 11’131- 
senyarncnl i fcr LIII pla, i i i i  pla per tal que el cooperativistne 
pugui entrar ii les esccilcs, com ii filosoliu, con1 a fornia de ... 
com B valors, c l c h - a ,  no? Liíivors, vol dir, suposo jo, que 
hem CIC dir : <<A I’lX313 el siiiinrciii, sí o no? En quins nivells? 
Sí o i io?  }), cickíera, <<co~i i  ho fiwern, clc formu optativa I) de 
tbrma obligibthria, com a paIí ci’i im assignatura, Ics sociiils, 
quina i com? H. Í<s ;t clir, vostk eili diu quc tim fet u n  IIihrc i 
qiic acliicsi Ilibrc deu estar ii p~it i t  d’aciibiir. 13k, doncs, molt tk, 
dos atrys; poiscr 6s baslan t dc temps, no‘!, clos anys, potser 
iunb menys hatirien pogut passur, dic jo, no? Bé, ura ja estil, 
ietiitn el llil~i~c. Miri, cscoltj, tbrmidable, el llibrc, perb ;mi ks 
q k s l i b  dc rcr i.in pla, ri’acord amb i~nscnyument, pct’ tal dt; 
vciiIc tol aixb com s ’a rh i l i i r i ,  coni s’wh, i lar i  cn l’etiscnya- 
meni ci’lX;H, ii I ’ i T  --qiIc unit p;irt j i t  es fa-, al I3UP -si c s  
quc hi hil ci’enírar, coti1 hi ha ~ I ’ C I I W I T ,  si als textos hi hn de scr 
o i10 hi ha de SCI’, ctcktera-, i dic la í i m i í i  en qui: nixh s’lia ¿I’;i- 

pliunr, no? 
Pcr t r in i ,  coincidirii amb mi cluc qucch molt pc I  fer, ch?, 

queda molt, qired:i guircbé I O ~ ,  ;i part clcl liibre, cluc diu que ja 
estA fet -molt be, eh?, cl llibre, moll 16, 
M, pel' ml, cn aquest Ienla, C~OlICS, s’ha de f’cr encara molt i 

.ja voldria iirribar II concrctar- ho q u i  al iJarlamcn t, que ci i i  seri 
dificil, suposo, alnienys aquest matí. 

L’articlc 1 14. Miri, cn el prognima dc Uonvcrg&ncin - S E  jo 
mi na ho recordo ni:dmctit- hi havia la voliintai del p;irtii de 
la miuoria de convcrtir t m b c ,  a més ;-i mhs, cl Consell dc Tre- 
ball en un consell cconiiinic i social -.jo, almenys ho vaig 
Ilcgir, no? -, i suposo qLic aixb, clotics, vot clir que t m b é  s’liu 
de trobar la nimerii cluc, sensc oblidar, bcn segur, Ics paris cluc 
podria fer el Consell dc ‘I’reball en cls temes que ia liavia fct i 
que no ha fet ara, perquc estil priicticament congelat i vostk h o  
sal), si voste t@ voluntat  real cl’incorporar els diversos movi- 
ments - - i  el moviment cooperatiu en concret, en  aquest 
niarc-, penso que, seguini amb el seu programa, podrien fer 
ofertes concreles cluc, que ii mi cm constin, no han arribat al 
moviment cooperatiu CII aquest camp; en cl camp clel Corisell 
CIC In Cooperació és obvi que hi són i ,  per tant, només expressar 
potser la poca iiiarxil quc doncn voslhs a I’AdrninistraciÓ. k r b  
bb, en qualsevol cas, pcnso quc aquí tarnbk hi ha moli per fer i 
cluc no s’hu i’et, i, a més a més, ai Inovirncnt cooperatiu sc l i  
pot oferir larnbc la prcsbncia en altres tipus de comeli, per ex- 
emple cl de la Reindustrialit.racib de C>\tdi\nyil, per que  no? 
Pcrqiii: vostc sap qtie el movinient cooperatiu ha sal val moltis- 
simes empreses; no sols n’ha salvades moltes, sinb que 
moltes, i l i1 timament, la imjoria dc cooperatives anbniincs la- 
bonrls que es fkn no véncn de crisis, sin6 quc sOn, util i tzant et 
rniljA lcgal d’ut-i i c t  d’emprcsr-1 cooperativa o d’cmpresa SAL, o 
cinprescs noves, moltissimes; la majoria de gent que avili clin 
c~ipi talitzii el subsidi d’atiir crea emprcses d’aquesi li pus, de 
nova realiiat, sense tenir res :I veure j a  rimb emprcscs en crisi. 
Pcr h n t ,  peiiso quc hi ha molts tipus cle consells que es podcn 
oferir ii la T a ~ i l a ,  a la I’iiula del Chnsell Superior de Coopcracib 
per tal dc concertar la presencia del món cooperatiu si ds que hi 
ha voluntai real de fer -que 6s el que vostk cm diu cluc tc i que 
.jo no tinc per qiie negx-ii, no?, jo penso que sí. k r o  s’ha cle 
kxnostrar aixb, ch! 

Tot el tcma de Iu cíitialitmcib de fons. 13C,&s evident qiie l’ar- 
ticle aqiiest 1 16 quetla obsolel ates qiie fcia rei’erencia a la c i m -  

litzaci6 dels fons nacionals de pratccci0 del treball cluc han des- 
aparegut, perb tomhé reia rcfcrkncia als fons provincnls clcl trc- 
bai! corniiijitari, q w  també ha dcsiiparegut; perb, cn canvi, hi 
hn noiis fons, coni per exemple els ibns cluc a vostc li vindran 
m b  quesi concert que ha signat m h  c l  Ministcri de Trcball, 
tiitnhk de I-CCII~SOS  les del Ministeri de TrehatI i cle la Carnuni- 
tat lconomica Iiuropea i del Fons Social, que podcn tarnhk 
una par t  potser curidilmr-se pcr aqtií. O no? Per tant, doncs, 
eviclcnttnent que hi h i  L i t i a  interpretucib mocleriia, vull  dir RC- 

tualitzacla, eh?, de l’article 1 16, permetria Eogicamcnt una lec- 
lura cn aquest serrtil, perquk hi ha nous Tons que liaii vingut a 
substituir els que aquest wticle expressava I’any 83, i cluc 
molls j;i n o  cxisteixen pcrque han desaparegut corn a tals, tal 
com els expressa I’articte 1 16, no? 

Ld1articlc 1 17 -i acabo molt ripidanicnt -, miri, no m’ho 
digui aixi), que <<quan les coolicrativcs cmetin obligacions, lla- 
vors nosaltres fmtn el que ... >) no hn dit heu bé que I‘arien 
{<amb la C:onsellerie~ cl’Economia, per tal de vcure si Ics qualili- 
qucm com a inversió oldig:ith-i~i CIC \cs caixes)>, i i o  ho ha arri- 
bat :i clir, pcrque suposo que ks un comprurnís yuc 110 sé si 
vostk el voldria assumir CII aquest moment, tant de bo I’assii- 
mis, no!, perb, es1 qunlsevol cas, pciisn quc nu es ((de rcbut H ,  
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eh!, perquk en el Consell de la Cooperacib es pot parlar d’a- 
quest terna i,  Iogicament, si en Ics cooperatives les federacions 
saben que emetent deute públic, emetent obligacions paden 
tenir una seguretat, que podran ser comprades o assumides pel 
m6n de les caixes d’cstalvis, segurament es podrien fer opera- 
cions financeres de suport al món cooperatiu per aquesta via i 
que, si no es h, és perquk saben, doncs, que ... on les col-loca- 
ran, que les caixes d’estalvis no tenen cap obligació de recollir- 
les, de comprar aquella emissió perque no en té I’obligació; en 
canvi, voste, si aixb ho poguessin desenvolupar d’acord amb ei 
m6n cooperatiu, evidentment que trobarien potser una via 
aquí important de finanqar coses que serien d’irnporthncia per 
a tots, per a tots, que penso, és dar, que tenim tots l’orientaci6 
de voler fomentar el món cooperatiu. 

Jo no segueixo més, el llum se m’ha obert, no?, perb només 
dir-los que voldrh amb aquesta interpel-Iació, senyor Con- 
seller, voldria arribar a una Mocib concertada de tots els grups, 
que concretés una mica tota la voluntat real de tots aquests arti- 
cles, dc desenvolupar-los i ,  si pogués ser, amb un calendari 
concret, que poden ser tres mesos o en poden ser sis --aquí 
penso que no renyirem pas-, ara, el que jo voldria és que el 
Grup de la majoria, amb els diputats que es facin cirrec d’a- 
questa interpel.laci6, doncs, plantejar una Moci6 que po- 
gukssirn aprovar el proper Ple -que ja deurh ser passat vacan- 
ces, passat ja I’agost, segurament-, perb que poguéssim arri- 
bar a un acord que estipulks un petit calendari amb punts con- 
crets, perquk penso que ja és h ~ ~ í i ,  eh! : 83, 87, eh!; per tanl, 
convindria. 

Gracies, senyor President. 
El Sr. VICE-PKHlDENT PRlMHR : Moltes grhcies, 

11-lustre senyor Diputat. Per it un torn de contrarhplicn, té la pa- 
rwla I’Honorablc Conseller de Treball. 

he dit ahans que 
realrncnt no volia fer insisthcia en tot alio que s’ha rcalitzal, 
perquk, dels molts articles que té la Llei -i, concretament, el 
Capilol tretze-, només s’ha fet la puntualitzacih d’uns pocs, i 
encara darrerament els ha redu’it, amb insistencia, a quatre. 

E&, d’aquests, jo realment haig de reconkixer que, en mat&- 
ria d’cnsenyament, es podia haver anat mks de pressa del que 
s’ha anal, en alguns aspectes, pcrb tamhb haig d’insistir que 
s’han fet molts cursos a rnoltcs escolcs sobre cooperativisme. 

Quan jo he parlat amb insistkncia del manual és peryuk aixo 
significa aquesia planificacih que cikiem abans, que totes les es- 
coles .ia ho linguin planificat. O sia que s’ha fet molt i ,  real- 
ment, anem a fer més; pero no s’hi val, presentar-ho en 
aquests termes, de dir : <<Oh!, resulta quc fa uns anys cs va 
aprovar in Lici i enmra no s’ha fct res en aquest punt>>. 12s ai 
rcvés, que fins i tot en aquest punt s’ha fet molt; per tant, hi ha 
moltes escoles on s’estan donant Ilicons, cursos sobre coopera- 
tivisme, moltes escoles. 

i Ia fet referenciri voste, quant d s  consells aquests, que exis- 
teixen --d’alguns, ja ho he mencionat, forma part, hi ha el mo- 
viment cooperatiu; d’altres, no, pero també he dit que es el 
mateix moviment cooperatiu qui ha dc dernoslrar cl seu intcres 
a ser-hi : no ets puc suplir, jo els puc ajudar, jo em puc inter- 
essar per ells i facilitar les coses, perb no puc fer el que han de 
Ter ells-, jo he fet, concretament, referencia també ii la possi- 
ble crcacib d’un consell econbmic i social; realment aixb és un 
tema dei qual s’ha pilillit, se n’esth parlant, sc’n continuara par- 

El Sr. CONSELLER DE TREBALL 

lant, que tarnbk preveu la constitucih a nivell d’Estat, i finsdar- 
rerament .jo no vaig llegir, o no vaig saber, quc el President del 
Govern de Madrid estava, sembia, disposat a crear, cl nivell cle 
ITEstat, el consell cconbmic i social. Be, dic aixb perquk 6s un 
terna que tots plegats estern considerant -per tant, a diferent ... 
cadascú en Ea seva esfera de competencies-, pero, és ciar, rcal- 
ment en maleria de cooperatives aquí vam tenir la iniciativa i, 
quatre anys abans que no cs publiqués la llei de I’Estat, nos- 
dtres, el nostre Parlament ja havia aprovat la nostra llei : 
potser amb el consell econbrnic i social es podria fer el mateix, 
potser si que cns podríem avanqar quatre anys; ara, de 
moment, no ho hem fet nosaltres, pero tampoc ho han fet ells. 

Bé, jo em sembla que 6s innecessari insistir novament en la 
qüestió dels fons perquk, realment, els fons previstos, doncs, 
no han arribat --ni arribaran, perquk han desaparegui- i, si hi 
ha altres fons, ja no encaixcn en i’aarticulat; perb, en el cas que 
hi encaixessin, faci’s idea que sovinl aixb ciepkn de qui paga i 
no de qui ingressa, que ens condicionen els canals de rebuda. 
Per tant, no podem trobar, o no podem posar més dificultats a 
la reccpcib dc diners, que ja ens arriben amb prou retard. O sia 
que, si ara hem de crear entitats per veurc quins fons dcls que 
poden arribar aquí podem canalitzar a través d’aquesles noves 
entitats que crearem, aixo aniria cn detriment, sovint, dcls yuc 
han de rcbrc aqucsts fons; aixb no vol dir que, tornant al que jo 
j a  he argumentat diverses vegades, 6s el mateix moviment coo- 
peratiu, que j a  es mqjor d’edat, qui hauria dc demostrar aquest 
interes i, ara com ara, tampoc jo he rebui cap suggeriment cn 
aquest senti t. 

I ,  finalment, ha insistit cncara en la qüestió dels valors eme- 
sos. Be, no puc concretar més. Si no es creen, no s’eineleii 
aquests valors, ~ O ~ I C S ,  tot el que es pugui considerar amb poste- 
rioritat, doncs, 6s innecessari : primer, en aquest cas, cal anar 
a la creació d’aquests valors, i aixo vmte ha dit que ho podia 
tractar el Consell Superior de la Cooperació. Bé, aquest Consell 
Superior de la Cooperacib, sap que es un organismc que no 
d e p h  del Departamenl de Treball i, en definitiva, aquest Con- 
sell té autonomia de gestib, jo no el puc pas condicionar mini- 
mament; ara, si en el Consell es creu convenient tractar aixo 
-i jo els puc fer arribar aquest suggeriment- i troben, doncs, 
I’inccntiu perquk s’arribi 8 la cremi6 d’nqucsts vdors,  jo, en- 
cantat : serk un servci rnk que es filrh al moviment cooperatiu 
i ,  en definitiva, crec que serh un servei més que es far8 a tot 
Cat al u nya . 

Mol tes grkies, senyor President; griicies, senyores i senyors 
dl pu ta ts. 

Manca de retiment de comptes de 
la Mocii, 9/11 del Pariament de Catalunya, 

sobre cl Sector dels Casinos 

El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Moltes gracies, 
11-lustre senyor ¡>i putat. Correspon ara substanciar el punt re- 
centment aparcat, el número 7 ,  que ks manca de retiment de 
comptes de Ea Moció 9/IT del Parlamcnt de Catalunya, sobre cl 
Sector clcls Casinos. 

Aquesta i’residencia, tenint en c 
atorEa l’article 66.4 del Reglame 
Legislatura, vol fer avinent als il-lu 
es desenvolupara la substanciació 
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En primer lloc intcrvindrii el Diputat que ha sol-licitat cl co- 
inplimcnt rlc l’itrticlc 126; acte scguit podrii fer-ho el represen- 
tant del Conscll tkcut iu;  ii continuacih, postcriorment, podri 
replicar, bbviament durant cinc minuts ... aquestes dues primc- 
res intervencions shn CIC clcu iiiiiiu ts; la r&plici~, per tan1 corres- 
ponent serA de ci t ic minuts, tant  del dcnuncinnl com cicl reprc- 
scntaril del Conscll 1 ixecutiu, i ,  liiialtnent, els grups cluc ho 
desitgin cluc no híin iuicrvingLIt podran intervenir pcr csluii 
ruixim de cinc minuts. 

Per tant, correspon ara al Diputat scnyor Alay dirigir-se ii 

aqucst hemicicle : te la paraula I’Ihstre Dipulat senyor Alay. 
(Pmw.) i’crcfó, dgii corncnta si hi Iiauriz votaciil : evi- 
dent ment, IW procedci x fer votacib pcry ui: no li i ha cizp rnoti L i  

ohicctc dc Moci6, perclue estem cotncntaii t I’incomplirncnt 
d ~i na Moc i b. 

111 Sr. ALAY : Moltes gricies, senyor I’residcrit. M’aiegra 
haver sentit qitc es parla cl’tin incomplimen1 d’~ina Mocib, pcr- 
club ... per part dc la Presidhcia, aixi ho acabo cle sentir ara ma- 
teix ..., perqui: resulta que I’ordre del clin, cls punls 7 i 8, diu : 
I <  Manca dc rctimenl de comptes de la Moció)}, la qual cos~r 
x i m b l a  molt Ileug:ci.a, scmbla passatgcra, sembla com aquell 
que no p;rssn res, eh?,  cn fi, que és un yuc diu que hi llagut una 
mancntiGa de rctiiiicnt; no, IW, cl cluc .jo vaig prcsentar a 1;i 
Mcsa, concretament, sí, a la Mcsa clel I’arlaincnl, va ser consta- 
t;ir l’incomplimenl de la Moció per* manca rlc rctiment de co- 
rnptcs. l aquest incompliment de la Mocib per m n c i i  dc r d -  
ment de coniptes cstcm, ni:, només pcr 1;) responsabililat quc 
no hi ha hagut ... vqj:i, quc hi ha hagut, ei1 no haver rctut co- 
mpics ii la Cornissih, sim) també per l ; ~  rcsponsabilititt que hi 
pugui haver cn no haver complcrl el fons de la qiicstih dc cluk 
cIii objecte la Mocih. 1 a mi, naturalmcnt, el cluc ni’intcrcssa 
--i penso qiic I I  aquesta Cambra t;iinhé- és q ~ i e  el C:onsellcI 
cns pugui dir, punl  per punt, Ics coses qiie s’hnii complert com 
s’han complcrt,jri que no cs va fer el retiment II la Comissió. 

Aqucsta 6s la primera qiiestió cluc volia asscnyalar, ii part 
que m’he adonat cn la inierpcl.lació anterior que hi ha diputats 
qtie scin optimistes -lm dic pcl senyor Ricrli- quan confien 
que en tres o sis mesos es pugui complir una mocih; jo SOC de 
l’ala pcssirnist;i de la Clnmhra i, aleshores, no pcnso que es co- 
rnplcixin Ics coses corn cs diuen ni coili lin volclriii : la mostrit 
6s cluc per ai xb som aqui. 

i31 fi, no hi ha gairc cl costum que els oonseltcrs estiguin pre- 
sents CII aquest herniciclc, i aixb sap greu; i lambe sap greu cl 
I‘ct qiic y u m  resulta que hi ha Lin ordrc del diR cstahlcrt, el 
Conscllcr de torn, al qual afccta Lm;i ... en fi, LEII debat per ili- 
cornpliriicni d’~it i i~ moci6, doncs, iatnbc arribi tard i resulta 
cluc s’hagi de canviar u118 iiiica I’ordrc del dia -soi/o POW es 
diu <( bé, no iniportan, i tat, i d’allb, i cs canvia I’ordre del dia i 
totlimi ho iiwcptii-; 6s clar, si s’arriba tard a unu COM q w  cs 
puntual, imagino cltic, aleshorcs, cncara dcu ser molt mks f i c i l  
oblihr-se al ciip dc tres c1 quntrc rncsos quc s’ha dc rcspoticlre 
;i1 Purlament, pcr cscrit o demanant un711 intcrvcncib cn la Co- 
ni issih respectiva. 

J o  voldrin dir iils senyors del Govern, als seiiyors coriscllcl-s, 
yiic l i i  ha u n i i  prirnacia del I-’rirlamcnt CIC Clainlunyn, cluc qui tC: 
la st)biniriia tlcl pohle catuli és e l  I%rlamenl de Calalunyii i quc 
el C;overn tia de respectar aquesta sohirania i, per lani, li) vo- 
l u n t a t  clels diputats, i cluc, a mks, 1x1 dc rcspcctar cl quc s’upro- 
VIL en ;uqttesta Chnbrn,  pcrqui: pcr nlgutia cosa l i  /IU Ics moc¡- 

ons i les resolucions i ,  qum s’aproven, s’uprovcn per complir- 
les; pcrque nosat tres ayui no estem cobrant un  sou simplement 
per a la nutrici6 ~);irticulnr o Pm-iiliarb -la qual cusa pot ser molt 
import;mt-, sin0 pcrque tcnirn iina oblignció clavant del 
poble, davant cle la gent c l~ ie  ens ha votat perqui= hem de fer 
unes IEeis i hem CIC t‘w utics mocions i liern d’impulsar I’acciii 
de govern i l’ticm dc controlar, i rcsulta quc si no f’cm aixh, 
dcixcm de complir. la nostra obligncib, i en aquest cas cs tracta 
dc vcwe si sorn els diputats que no  complim la tioctra obligaciii 
o són alguns ..tia vull gcncralitm- mcmtires del Consell Exe- 
cutiu els qiic no ho f’an... bé, pcrquk its que cm fa I n  impressió 
clrie moltcs vegades estern Iierdent cl tcmps. 

Jo, en aquesta ocasib que he presentat aquestes dues dcnún- 
cics d’incomplimcnl, he agafiit simplement seiisc mirar si eren 
msires les interpelhcions i les mocions, sinb que, fossin de 
qui fossin, si hi ha jncompliriicnls s’lhavien de denunciar, i en 
aqucsl cas, he d’admetre que, tractant-se de Ics mocions 9 i 12 
del I’arlamcnt de Cíitiilunya sobrc el sector dels casinos i el joc, 
si algun mcrit té la mcvii intcrvencih en aqucst aspecte, ha de 
ser a kivor ctcl Grup clcl PSUC, qtle va ser qui va presentar 1:i 
inkrpcl-laciri i clcl senyor i<i b0 que Iiersonalinent la va sizb- 
stanciar. I dic: irixb, perque naturalmcnt hilur@ de citar paraulcs 
cluc cll li;\ dit, com tarnhk paraules que Y B  dir el senyor 
Conseller. 

tlcr exemple, cl senyor Rihb vil dir en  un dcls moments : 
(( Ens trobem, CII segon lloc, amb ilna  nanc ca dc reglament cle 
CWunya sobre els casinos -i algii podria dir que no passa res, 
potser ks normal -, doncs bb, la JJei del Joc, que tots nusallres 
vlirem votar al seu dia, obliga el Conscll tixccutiu de la Genera- 
l itat a I’er el seu rcglament, i en aquest cas cl seu reglament 
sobrc casinos. I he de recordar-los que cl primer punt, el p~ir i t  
a) d’aquesta Mocih, diu : << Aprovar eis rcglaments especials 
rcf’crits als casinos, en els termes de In Llei 15/1984>), que in 
varn vcitar entre tois. Hé, doncs, aixb no s’ha fet, i si s’lia fet 
sc’ns clirii :ira des d’aqui. 

En LIII alíre morncnl, el senyor Ribb vii dir : <<Per yuc  A Ca- 
talunya no es complcix -segona pregunta- el que estableix la 
Llei del Jac sobre la necessitat que es reglamcnti a partir de Ics 
nostrcs competencies i de la legislació d’aquest Piirlarnent, 
sobre aquesta rnrztkria>), fent rcfcrhcia j a  a I’anlerior. H1 
senyor Conscllcr de Governació, va dir : {(Pel cluc fa al con- 
trol, vull asscnyalar ui1 fet significaiiu i 6s qirc cns varen trans- 
ferir els serveis administratius perh no els de control, que crcn 
a cirrcc dc la brigada dcl joc, que, corn sap el senyor Diputat, 
pcrtany als cossos CIC seguretat cie I’Estat. ks a dir, tenim la co- 
mpelkncia adnzinislraliva, pcrb cl control sobrc el que fan els 
cusirim cs fa a traves d’una brigada del joc que deepen d’una 
altrrz ndrniiiistraci6, que clepkn, en definitiva, d’instruccions 
que puguin rehre de la J(;/utrim Supcrior de Policiu i dcl 
Govern Civil. Jo crec que aixb clificultii cnormenient I’eiichcia 
i unitat dc criteri i I’accirj d’acluació de la Gcneríditat i pot 
donor lloc a ceris problcmcs. >> 

La veritat és que jo n o  ~oiiiprenc com es pot acceptar parcial- 
ment u11 traspis, i deixant la liart ylrincipal, que 6s la del con- 
trol, haver-la de deixar ;-I nians dcls c o s ~ ~ ) ~  i forces de seguretat 
de 1’1 Istat. 

El senyor 13ib6, cn  LI^ ultrc moment, deia : {{Nosaltres 
vo I cE 1. i e 111 cl ue l i  i h ng ués LI 11 ii reg1 iirncn t aci b t ra nspsz rc 11 t pcr 
aixb mateix, ~1nr-1 regtnmcntaci6 de Catalunya. Corn és possible 
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que no responguin a les denúncies? Aquesta és la pregunta 
que jo l i  he fel. Com és possible que, en plena vaga)) -una 
vaga que hi havia hagut en els casinos-, <( s’estenguessin cre- 
deiiciiits professionals per exercir dins del casino a personal de 
forma immediata i rhpida, quc cornpiia al niatcix tcmps aqucsta 
acció de doble funció, la d’esquirolatge i la d’iklegalitat, d’a- 
cord amb el reglament del joc? I com es possible que aixo ho 
fes la Direu56 General del doc de l’actuai Generalitat? M 

Bé, i després el senyor Conseller cle Governació cau en un 
crror, quan diu : {< I quan voste em parla de la sentencim), li 
diu al senyor Ribó, <<la. sentencia clcl Tribunal de Girona, que 
va donar, efectivament, com vostk diu, la ra6 als treballadors, 
vostb hauriu de saber que aquest fet va ser i-ecorregut i que hi 
va haver iina sentkncia que va donar la rab ii i’crnprcsa per part 
del Tribunal central. H 

Després resulta que quan es va debatre la Moció el senyor 
RibÓ va poder demostrar a bastament, almenys al meu en- 
tendre, quc aixb no era exactament ajustat a la realitat : ¿<no 
ho he dit, ho ha dit alglj mks, jo no ,.. )) ( R i u l l d  

<<Pregunta a fer al govern : és que no el pensen fer? Kespos- 
ta del senyor Alavedra a la interpel-hcib : ¿ d o ,  hi ha un es- 
plkndid reglament de joc al nivcll d’b ta t ,  i, per tant, ¡’anem 
riplicant i amb aixo ja funciona. Pregunta que ens fem a nos- 
altres mateixos : aleshores, pcrque hem fet una Llei ciel Joc a 
Catalunya’! Per qui: el Consell Executiu no rii iis d’un mandat 
yuc li  fíí cl legislatiu al Parlament de Catalunya? Per qu8 sc’ns 
va portar un  Projecte de Llei del Joc que incldia aquest 
mandlit? )) 

Aixb són paraules del senyor Ribb i jo Ics repcteixo perquk, 
erectivament, si la Llei dcl Joc diu quc hem clc ícr c l  reglament, 
i quan hem ret la Llei del Joc ens diu aixo, alcshorcs nosaltres 
diem cluc el reglament del joc de Madrid és estupend, no 
entenc, no entenc tampoc jo el perquk. 

i en la meva intervcncib en el debut cl’aquella MociS, vaig 
dir : d í c  d’aprofitur també l’avinentesa, perque és un tema 
en quk sempre hem estat bastant escrupolosos en rnuthria de 
jocs, cl que vii afirmar el dia 12 ci’aquesl nies 1’1-lonorable 
senyor Consciler H -cl 12 denjuny de 1985 - (< i  fer una política 
paraQlela amb la política de 1’Estat en mntkria de joc per no dis- 
iorsionar d’una nianera inútil les actuacions i-idrninistratives, 
no cntrar en una cornpetkncia amb 1’Administracib central 
sobre el lema dels jocs, sobre qui en crea primer un o u n  altre, 
i ,  sobretot, de tenir una política de gran coordinacib, i em sem- 
bla. .. )> ct&i <( que nixh ho hem aconseguit, i en aquest aspecte 
Catalunya no constitueix una exccpció dei que és cl marc gene- 
ral cspanyol en el terna del joc >) . I  va seguir : i< no volem en de- 
finitiva crear a Catalunya una situació difmnciada d’aqucst 
tema. u Aquesles paraules, senyor Conseller, s’han rcpetit 
-al meu entendre - massa vegades )>. 

Ho vaig dir aleshores, ho repeteixo ara, perque ara si quc hi 
ha un fet diferencial a Catalunya i que és precisament vergony- 
bs perque tenim competencia exclusiva en matkria de joc, i re- 
sulta -llevat de les Apuestas Mutuas r3cportivo-bcn~ficas- 
quc ens fm el gol de la Loteria Primitiva des de Madrid, i ara 
nosaltrcs ens hcm liagut de limitar a inventar una iokria queja 
era inventada, que és la dei cblcbre rasca-rasca ( r idks) ,  i que 
110 crec que sigui tnassa escaient, ni crec que dignifiqui massa 
una institucib com la Generalitat de Catalunya. 

En fi ,  voldria saber quina és ¡’opini6 que en té el senyor Con- 

seller i que doni comptes del retiment, de dir que 6s el que s’ha 
complert, quk ks el que no i, en tot cas, el per que no j;, cl 
sabem, perb tarnbi: ens pot acabar ci’aclarir alguna cosa. 

Molles grkies. 
El Sr. VICE-PRESIDENT P131MER : Grhcies, Illustre I l i -  

I31 Sr. CONSELLER DE GoVERNAC16 (Agustí Hassolsr : 
Molt Honorable senyor Presiclenl, scnyores i senyors dipu- 

tats, el primer que em cal dir es que, U I  mcLi crilerj --i ho dic 
amb tot el  respecte al Diputiit senyor Alay-, en la seva inter- 
venció ha desbordat I’abast dcl tr irnit  que estii tenint iioc, ks a 
dir, ha semblat, o almenys m’ho ha semblat a mi, que estavrz 
intentant replantejar el sentit de la Mocih aprovada al seli dia. 
Dei que es tracta aquí es d’un problema, d’un terna molt rnks 
concret : si s’ha fet el retiment de comptes i, en tot cas, si s’ha 
campiert o no s’ha complert ei mandat que porta tota Moció. 
Jo em cenyiré estrictament n aquests termes. 

La Moció que ens ocupa té dues parts, dos punts. El primer, 
relatiu que el Consell Executiu aprovi els reglaments especials 
corresponents al sector de casinos, i el segon punt, que insta el 
Consell Bxecutiu i la Coiisclleria de tiovernwcih perque faciliti, 
propicii la negociació entre els treballadors i les cmlircscs del 
sector de msjnos, I I  fi cluc s’arribi a un acord, a iin consens 
entre una i altra part respecte a les condicions de treball. 

Be, la primera part CIC la Mocih s’cstii complint i ara explicaré 
en quins termes. LLI segona part, va quedar complida dintre 
dels quatre mesos que preveu la norma interpretativa establer- 
la per la Mesa en relacici amb l’articlc 126 del Reglamenl de ta 
Clarnbrii. El que sí que 6s cert és que no s’ha cfcctuat el reti- 
ment cle comptes a la Comissió dcsignada :i I’ef‘ecte, a la Cornis- 
si6 de J usticia, Dret i Scgurctat Ciutadana, dintre dels quati’c 
mesos d’aquesta norma interprehtiva de la Mesa que es regeix 
en aquells cisos en que, com aquest, la MociS, no asscnyal:~ Lin 

tcrrnini cie cornliiiinent precís. ks clar yuc ni en I’un ni cti 
I’altrc punt -i chprés veurem fins i tot quin 6s l’abast clel que 
estic anticipant-, :ira ni en l’un ni en l ’dtre punt s’assenyala 
un terinini dc compliment, Aixi i tot, la Conselleriii cie Gover- 
naci6, pci que fa rcfercncia al segon punt, a les relacions de tre- 
ball cntrc cl pcrsonal dels casinos i les empreses que els regen- 
tcn, es va preocupar de seguida de propiciar acltiesles negociaci- 
ons que, cfccctivarnent, van concloure acabant amb la conílicti- 
vitat quc existia en el sector, cn virtut d’uii conveni que es vii 

subscriure el 3 de clcsenibre de 1985, i quc va ser ratificat pos- 
tcriorment per !a Conselleria de Trelxill. El 3 de dcsernbre del 
1985 I’assignació a la Comissió clc Justicia, Dret i Seguretat 
Ciutadana havia estai feta el 13 de setcrnbre, pcr tant, al cap 
d’uns dos tncsos c) trcs mesos, aproximadament, quedava co- 
mpierta, no solament alio que era a mans dc In Conscllcria, és a 
dir, propiciar, facilitar aquestcs negocixions, sin0 que s’havia 
assolit e! resultat amb la firma ci’un conveni, conveni que es 
rcgeix pels riiiys I986 i 1987, i que, per tant, encara avui esli 
vigen t. 

Pel que Sa referencia n la segona part de la Moció, a I’apcovn- 
cii, dels reglaments cspecials en matkria de casinos, he dii que 
la MociG no assenyala termini de compliment; no l’assenyala 
formalment, pero cal aquí fer unes remarques d’cxtrriordinari 
interes : inicialment, la Moció que va presentar el PSUC asse- 
nyiilwa que aquesta aprovaci6 d’aquests reglaments es fes 
dintre clc l’any 1985, que acabés, en el termini, el 3 1 (fe desem- 

putat. L’FIonorable Conseller tk la paraula. 

. .  



bre de 1985. Pero la lixacih cl’ayuesta data va ser iimpliament 
derrotada a la Carn hra; cs va dcrnanar votaci0 sepal-ada entre 
I’obligaciO d’aprovar els reglaments i la data que proposava el 
C h ~ p  parlimeníari proposant, Ibrniul;inl CIC lli Mociii, i pel- 34 
vots i i  ibvor i 73 en conlra cs va suprimir iiqucsia data. I es va 
suprimir per dues motivacions irnporiants : la prirnera pcsquk 
cs va afirmar, pcl Conseller de Governació, cl meli untcccssor 
cri el ci~rrcc, i algun grup parlamenturi hi va estar plenament 
coníbrme, qiie el rcglmeni vigcut e11 matcria de casinos ;i 

nivell de 1’1 istat, i que s’iipliu suplctbriamenl mentre no  tin- 
guem el nostre, era un rcglamcnt que í~incionava satisfxtbria- 
ment, ut1 tcglament que no era cap invcncib, era un reglanient 
a l’estil clcl que regeix ii hlcrrranylz, o el cluc rcgcix a FranGa, 
paiisos amb una llargii tradició de casinos i o n  els casinos liincio- 
ncn ci’unii manera destacadamcnt bona, acceptable, satisf‘actb 
ria, i que, per tant, la vigi=ncia d’aquest reglament otiviava la 
necessitat dc redactar-ne un allre de propi. 

I’eerh, sobrctot, sobretot, pcrquc, a I’ernpíiril d’aguest regla- 
ment, l’iMat, abans de Iriispassar-nos les cornlietBncies cn ma- 
tbria dc joc, havia adjudicat cls tres casinos, ks i1 dir, havia assig- 
nat tres aisinos ii l’imbit territorial CIC Catalunya, i havia fet lli 

corresponcnt ussigtiacib a les emprescs, a uiics de Ics crnprcses 
cluc liavicn coticursat; que aixb s’havia fet a i ’empm cl’aqucst 
reglamcnt i cy~ie, per tant, m, modificar el reglanient ment i*c 
era vigent el ierrnc de la conccssi6, era una aplicacib retroactiva 
-la rnoclificacib dcl tcglanient -, un nou rcglament significa- 
va iinn aplicacib retroactiva, que podia perjudicar uns drets ad- 
quirits, i ,  pcr tant, en les cxposicions, en les iiitcrvencioris que 
es van fer a q i i  pel rcprescnlant, pel diputat representant dcl 
Grup de la majoria i p d  reprcsentant del Grup Popular, es va 
donar cotli ii motivació, pcrquk se suprimís aqucstli data propo- 
sada dei 3 1 dc clesembrc del 85, la necessitai de mantenir l’ac- 
tual reglamcnt estatal durmt to t  el període de vigencia de la 
concessió, cluc no acaba fins al 19x8, i, pcr tant, quan aquesta 
Ciimbra va votar per 7’4 vots ii favor contra 34 en contra la sti- 
pressirj d ’iiq~icst [ermini, cstava intencionalment, scnsc cap 
tnciia de duble, assenyalant-nc un altre, que, encara que no es 
V R  explicitar, cni en la mcnt dcls tlipultiis qiic viin vohr a f‘avor 
de ];-i suprcssib del termini del 31 de desembre del 8 5 .  

I ,  per tant, 110 hi ha hagut aqui incompliment pcl fct quc no 
s’hagin aprovat rcglamenls especials CII malkriri de casinos 
perquk aqiiests HO han cl’entrar, d’acord ;unb l’csperit y u c  va 
ailimar aqiicsta volaci6 de la Cambra, no lm d’entrar cn vigor 
iins al 1988, i jo puc iisscgiirar que ;ira, nctualmcnt, a la Con- 
selleria s’cstk treballant intensament en l’cstudi clc tola la pro- 
blernit ica que tlcsptcs d’aquests anys tl’expcricncia cnmporten 
els casinos, per arrihar o a la reclaccib d’~in nou reglarnent o, al- 
menys, íz la iiitroduccib de iotes les modilicacions que adguin 
CII cl Rcglanient dc l’llstat, i que aixb, to t  aixs), quedarii apro- 
v;it ;ibans qtie s’xtitii la concessi6 CIC quk gaurlcixcri els casirios 
actuals. 

J’cr Ii11i1, CII rcwm, acilho dictit C~LIC,  del^ LIOS ecrnics CIC 1:1 
Mocih qiic comcnlem, LIIJ, cl relatiu ii les negociacions dcls t ix- 
h~illatlors ilcl rani, va quedus cornplcri rl‘lpidamcni, i I’alt ix 
s’cstii cornplint i s’csth complint cli nlrc del ter’tnirii que cstwa 
i1 l’liniin dcls diputats qiic wri cloiiar N ~ I ~ O I ’ ~  a la Mocih, a contli- 
cth, I)rc:cisanwit, c l w  s’dterks Iri data dc compli tncnt, 

Molles grkics, scnyor I’resideiit, scnyores i m~yoi’s 
(1 i 11 ía t s. 

El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Moltcs grkies, E 10- 
norable Conscl ler. I,’[ I4ustre Iliputat te la paraula per rcplicar. 
Te la paraula cl scnyor Alay. 

E! Sr. ALAY : Senycir President, scnyor. Ja~irne Camps, 
senyor Coiisellcr. .. Ré, el senyor Conseller parla del no- 
retiment de comptes com si fos la cosa mis normal del mbn, 6s 
a dir, cncara no n’ha clematial disculpes. ih I?,  iilinenys, aixA, 
ja que tarnpoc ho ha clemaniit pcr hwcr m i b a t  tard, perb, 6s 
igud, vull dir, dinenys, demanar, clir : (r  Scnto ..., cn fi, cns va 
passar per alt o,  pcrb, carmi!, el Deparlainent, cl seu Dcpari;i- 
ment té  LI^ munt dc personal i suposo cluc hi ha un secrelari gc- 
ncral i diversos dircctors generds, i cada un d’eils podria dir : 
(1  Compte, que s’ha cle coli tesiar, s’lia dc rcspotidre, aixo.. . )) 
En fi, no cs tractava larnlioc cl’liiivcr dc fer utla inlervencih ni 
un21 comparcixcnqa davant clc la Comissió -que tambk, 
eh? -, sinb que tarnhl: podia scr per escrit : es tracta de retre 
comples. I,  aleshores, si, per exemple, la part ... el punt primer, 
vostk diu {(Oh, 6s yirc el Keglamenl, nosaltres, .ja vam cotrsi- 
dcrar que era suficient, tal, i d’aaixo ... )>, be, cluncs voste ho ha 
de d i r ,  hn ha dc dir dins dels quatre mcsos. Voste no pot clir ni 
pot a k g i i r ,  titrnpoc, de d i r  : <<Oh, és quc, com queja hi havia 
un reglament i quan sc’ns va íer el traspis corresponcnt de casi- 
nos, de I’;djudicaci6 dels csisinos, es va adjudicm i ,  naturul- 
ment, era iimb aquell reglarnent, i fer-nc un de tioti, iiixh supo- 
saria aplicar la rctroactiviht amh perjudici dels casinos exis- 
tents ... )r Scnyor Conseller!, la no-retroactivitat de les lleis 6s 
y w i  és en peKjudici, perb no ncccssiiriament im nou regla- 
ment havia dc scr cn per.judici retroactiu dels que estaven sub- 
jectes ii l’anlerior reglament. I!,! quc 6s aquí evident és quc 
vosles no van fer un nou reglament, i el cluc no cs pot dir 6s 
que quedava implícil -perque a ixo  no ho diu enlloc de ia 
Mocih i ,  si no, s’hwia d’haver dit - que seria vilid fins a I’any 
88, el Xtcgliunent de I’Estat. Pcr tant, vostk va incomplir per no 
havcr-ne donat comptes, pcro, a més a mes, per no haver fet ei 
Rcglamcnl. I ,  corn que vcig quc hi ha maniíestacions una mica 
cstranyes per part d’algú, hc dc llegir-los que e! punt a) diu : 
(( Aprovar els rcglamen ts espccials rcfwi ts als casinos en els 
tcrmes dc la Llci 15/1984>>. I la Llei 15/1984 no parla res dc 
I’any 88 ni parla CIC res de res de tot aixb, i aquí, quan no cs 
posa un termini fix, entra en vigor la norma interpretntiva dc la 
Mesa, del Reglament, que diu cluc sbn els quatre mesos. I, si 
nocs aixi, que es mocliíiqui, pero aixb és el que diu. 

Respecte a la segonu piut, bk, doncs, la segonu part diu voste 
que I’ha complcrta; jo ho ignoro. 1-10 d i ~ i ,  mc’l creuré, perb, en 
tot cas, tambl: csth subjecte que vosic no va rctre els comptes 
necessari s. 

Miri, senyor Conseller, a mi cm fa la impressió que liasscn 
CQSCS molt estranyes amb els casinos. En primer lloc, perquk si 
nosalires fem ~ i i i a  llci que diu que no hi pot haver activitats 
tnonopolistiyucs, i resulta que nosaltres cls limilem ii tres, pre- 
cisaiircnl ii tres, que són els qtle es w n  traspassar, doncs, d’al- 
guna mimera hi hi una acti vilat rnonopojistica evident. Que 
pol ser convenient cluc ti’hi hagi tres o n’hi hagi cinc? No ho 
discuteixo, pcrt) q ~ i c  t’activitat rnoiio~iolíslica hi ks, ai xl, ix wi- 
dcnt, tics del iiioriiciil que el senyor Conscllet; ja en el debnt 
d’aqudln Moci6, va parlitr q i ~ e  els tres hiivicrr I‘ct un / 7 0 i d j t i ~ ,  

ch:) h i  va dir u11 h o l d i ~ ~ .  Aquestes shti pi-lra~ilcs dcl CouselI~:r. 
1% li, cili li! la imprcssib com si hi hagués i i iurro. (Rid lw)  A 

mks a mks, cm fii la iinprcssib que no prlrlcm scriosamen~ 

- , . . . .. ~ . .. . . . . . .. . . . - - . . . . - . . . . -. . . _ . . .. . . . _ . .. . . . . . . . . -. . - __ .. ____ . ___ - __ 



Com és possible que cosli molt menys de fcr una llei que de fer 
un reglament? Són coses que jo no les eritciic, potser perquk 
no estic en el Govern i no tinc les cabbries que tencn en el  
Govern, perb, evidentment, 110 puc acceptar com a bones les 
explicacions que ens ha donat I’I-Ionorable senyor Conseller. 

Molt es grici es o 

E1 Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Mollcs gricies. 1,’I-lo- 
norable Conseller desitja contrareplicar? (I’misu.) Té la paraula 
I’Honorable Conseller. 

El Sr. CONSELLEK DE GOVERNACI6 : Senyor Presi- 
dent, senyores i senyors diputats, molt breument, per rectificar 
alguna de les manifestacions que acaba de fer en cZ trhrnit de r L  
plica el Diputat senyor Alay i per afegir una manifestacib prbpi- 
a. Aquesta és que, realment, hc reconegut, em penso, que la 
Conselleria, ei Consell Executiu, no havia ret el retiment de 
comptes de l’estat de compliment de la Moci6 dintre els quatrc 
mesos que preveu aquesta norma interprelativa, ho he recone- 
gut obertament, corn és normalment el meu estil clavant d’a- 
quesia Cambra; si que no he afegit una disculpa sobre aquest 
particular, i cim plau molt, doncs, que m’ha hagi recordat el 
senyor Alay, i presento ara, amb tota objectivitai, aquesta ex- 
cusa. Ha estat una omissió absolutament involuntiiria. No obli- 
dem que aquesta norma dels quatre I ~ C S O S  no cs troba en el Re- 
glament, sinó en aquesta normativa posterior d’inlerpretaclb 
de la Mesa, igualment a complir, igualment respectable, natu- 
rdment, perb que excusa més ficilment que no hagi estat tin- 
guda en compte. Jo, en endavant, ja dic des d’ara que a la Con- 
selleria es prendran les mesures perqub, dintrc d’uquests 
quatre mesos, totes aquelles mocions que no comportin una fi- 
xació expressa siguin, doncs, ateses d’aquesta manera, per 
rnitjli de I’oportú escrit .a la comissió de seguimcnt o, en tot cas, 
a través d’una sessió informativa. 

Fet aquest aclariment, que em sembla, doncs, necessari, he 
de dir, contestant a la replica del diputat scnyor Alay, que insis- 
teixo que no hi ha hagut incompliment de la Moció : hi ha 
hagut, si, I’incornpliment en cl’retiment de comptes, pero no 
de la Moció, perquk la part relativa a les condicions de treball, 
corn li he dit, va queclar complerta, i va queclar complerta pun- 
tualissimament, i perquk, en el que fa referkncia al compliment 
de la segona pari, 6s a dir a l’aprovacib dels reglaments, la no- 
fixrzcicj de termini no voi dir que sigui el de quatre mesos, 
perque la norma interpretativa a quk estem fent constant refe- 
rkncia diu ben clarament que, en els casos ... perdó, perque ... 
fiiuusa) : <<Si en la rnvciri no figura cap termini concrel, el 
Consell Executiu, abans de quatre mesos, ha de retre comptes 
:I la Comissió parlamentaria a la qual correspon el control del 
compliment ci’aquellar>; és a dir, aquests quatre mesos són per 
al retiment de comptes, perb no pcr al compliment de la 
mocib, Per tant, el compliment de la MociO de I’aprovacib deis 
reglaments, no tenia termini i ,  dintre clels qiialre mesos, I’únic 
que haviem de fer constar, si pcr cas, era quin era l’estat de co- 
mpliment tl’aquesta Moció, i es ben cest quc cn el debat parla- 
mcntari - - i  ern remeto a Ics ¿cies de Ics sessions del 
Parlarneril- quedava ben clar que riermtar-sc la lixació ci’a- 
yueli tcrinini del 31 de descmbre del 85 cra en consideracib al 
I-especte que mereixien els drcts xiquirits de les ernprcses d ju-  
ciicathrics de la concessih i que, per tant, fins a ¡’any 1988 no 
s’havia cfe procedir a la promulgació d’uns nous reglaments. 

Res més. Moltes grkics. 

El Sr. VlC:li-PRESlDE,N’T PRIMER : Moltes grhcies, 1-10- 
norable Conseller. Tal corli ha indicat aquesta Prcsidencia, els 
grups quc ho desitgin podran fcr aril i111 torri mhxirn de cinc 
minuts en rclació amb la irranca dc rctirnent dc comptes que 
aquí s’ha debatut. 

Grup parlamentari Mixt? (Pnuw.) Grup parlumentari del 
Partit Socialista llnificat de Catalunya? (I’UL~SLL~ Té la paraula 
1’ll.lustrc Diputat scnyor RafwI Ri hb. 

I I  ~ r .  R I H ~  : Grioies, scnyor Presicicnt. Senyor ~ o n s c ~ ~ c r ,  
jo estic molt satisfet quc cl senyar Alay llasi trel aquesta temi- 
lica en el plenari d’avui. I-te dc reoonkixer sincerament que la 
manca d’atcnció precisi1 sobrc aquesta qiiestiii no tii’hwiii dut 
a mi personalment, corn a autor de la interpei-laci6, a demanar 
aquest retiment, pero cm sap grcu haver-li de dir que vosti: Ira 
respost amb evasives al quc es planlejma des cle la posició dcl 
Diputat que rn’ha precedit en I’Os de la paraula. 

Es tracta de ducs temitiqucs, ei reglament i les relacions la- 
horals, i l i  donaré una informació sobre les reiacions laborals, 
senyor Conseller, que vcurh fins a quin punt de sarcasme 
portcn les seves afirmacions antcriors. 

Perb anem primer pcl regiament, IZS ceri que en una votacih 
cn aquest hemicicle es va suprimir la data quc proposava cl 
Grup del PSUC per@ el Govern complís un mandat anicrior, 
que és el d’una llei dc Catalunya. Vosles, de ics lleis de Catalu- 
nya, en fm I’ús que els convé, malgrat quc en dies hi hagi 
mandats que haurien d’obligar tots eis ciutadans i, en primer 
lloc, el Consell Executiu. 1 si vosti; té a mh Iu Llei del Joc, corn 
suposo que la té, votada per aquest Parlament CII ús d’una co- 
mpctkncia exclusiva, veurii que no és un invent CIC cap diputat, 
sin6 del Ple de la Cambra, tan sobirh com ei que suprimeix una 
data per cornpiir una moci6, que li diu que ha de fer un regla- 
ment sobre aquesta matkria, i vostk, ara per ara, no I’ha fet, i 
aixo, no fa dues setmanes, ni dos mesos, ni dos anys, fa bastant 
mks, i aixo ho sap vostti perfectament. 

Pero ci que em sembla quc 6s ja. ironia -desprbs parlarem 
de sarcasme sobre relacions laborals- es dir-nos que s’esti co- 
mplint. Ja és un tarunnh que estern sentint de molts consellers; 
abans ho hem sentit d’un altre conseller : (< S’hi esth treballant 
intensament>>, i ens acostem als dos anys de la votacib i vostks 
estan treballant intensament per fer un reglament! 

Senyor Conseller, el que és ja irbnic del tot sobre cl tema del 
reglament 6s que hagi dedu’it voslc terminis de Ics intencions 
dels quc votaven. Aixb es la primera vcgada que ho sento en 
aquest hcmicicie. Fantistic! No hi és, el termini, pero, esperi’s 
que ei Govern ens diri quin és el termini. No I’hem dit nos- 
altres; ens ho dir8 el Govcrn, perque ho ha deciu’it de les inten- 
cions de la lletra que hi ha a l’entorn de les votacions. 

O sigui, vostes estan fent servir I’esperit de la Chmbra conira 
el texl que va votar la Cambra, I en una matkria ho repetcixo, 
en que  lencn, en que  tenim competencia exclusiva, i vostks, 
que els agrada tant fel- servir aquest discurs que, cie vegades, 
Catalunya no es pot aulogovcrnar perque li  posen obstacles i l i  
posen entrebancs des de fora, és Fdntristic quc, quan tcnirn una 
compethxh exclusiva, anys i anys a les seves mims i no la fim 
servir. 

Ara, perrneti’m que l i  digui que, eiicarii més f‘crjt en la mcva 
sensibiliht, el sarcasme ha estat gros cn el lema cle relacions la- 
borals. Sap com es va arreglar, el tema de les rclncions laborals? 
Suposo que ho sap, perb vmtk no ho ha dil, ha dit que s’havia 
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complert perfectament. Sap com? Acomiadant tot un cornite 
d’cmprcsa, senyor Conseller! Acomiadant, del primer a 1’1% 
tim, tot un cotnit& cf’emprcsa, i, quan iina senl&ncia d’un tribu- 
nal va donar la raó als treballadors, mani  viit indemnitmcions a 
impedir cpc excrcissin els seus drets com il treballadors. ks 
clar, és una anorimalitat : es va complir, evidcntment, es V R  co- 
mplir  a traves dc I’acomiadament dc tot el comitc ci’ernpresa 
clegi t demacrit icamciit en aquella cmpresa. 

Aleshores, jo voldria continuar l’cxercici quc vostc ens ha 
convidat avui a fcr, cluc és clctluir de les intencions dcls votants 
d’aquesta Chmbra, il veure si podem trobar terminis. 
Apl iy ucm- ho en el tema de relacions Iahornls : quines i n tcnci- 
OIIS Icnii-i el senyor Conseller de Governació aleshores en el 
ciirrec, quan sobre el tema. de fes rclacions laborals va mentir 
davant aquesta Cambra, o, corn a minim, vil mcstrar ignorin- 
cia supina de les lleis, quan va dir cluc un tribunal. superior 
liavia nnulht una sentenciii, i no era veritat? Podcm deduir 
també ci’aqui intericions sobre el complimcnl, scnyor Con- 
seller? Les podem deduir? Senyor Consellcr, perrneti’m que li  
digui quc algun dia s’hnuri de dcsrlir cl’dguncs afirmacions 
que ha fet avui sobre el que compliran vostcs sobre el joc. 

Senyor Conseller, sota Convergencia i Unib, ii Catalunya hi 
ha un inotiopoli en el terna dels casinos, i sota Convergkncin i 
Uni6, yuc  6s qui governa, a Catalunyii hi ha més .iol: cluc mai i, 
utililfiint f a  fi-asc d’un dcls SCLIS candidats ili lioc, <<Catalu- 
n y a ~ ,  senyor Coiiscller, { t i m  hauria cie ser un joc>>. 

Gricies, senyor President. 
El Sr: VICll-PRESIUF” PRIMIIR : Correspon ara, si ho 

tlcsitjit, al Grup Popular. 
EI SI-. IWJOL, I m m A  : Senyor I’rcsidcnt, senyores i sc- 

nyors dipulais, iinicament i exclusivament, per referir-tiic i11 
Ket que j;t era d’esperar que el Conseller cie Governacib estil 
dicnt, Ira argumcntat cl mateix cluc j a  en la Junki  de Portaveus 
s’ha k t  sobrc la interpretacib d’una normri intcr’pretatjvii, i no 
ks i*eclundA ncia. 

Nosal tres. .. , per coiiiuiiiciir al Ple d’aqiiesta Chnbrit que, en 
aquesta interprctscib, no hi estem rl’acord, senyor Conseller, 
~icrque si resulta quc quan han passat tres mesos o quatre 
nicsos, d’awrd m h  la norma intcrprct:iliva, només s’ha clc fer 
ut1 rctinient de comptes it la C‘ornissih, aleshores 110 es pot 
aprovar cap mocid, en aquest Parlament en la qual no hi hagi 
dnta dc iermini, percyu& si no hi ha ~ i i i i i  clata de Icrmini, o si 
ayucsis qiiatrc inesm CIC la norma interpreíaliva i10 vol dir que 
son supletoris al fet que 1-10 hi hagi unn data de termini, vostk 
comprendrii que, iiiiii moci0, el Chnsell Hxecutiu, en no tenir 
una data per al compliincnt, tm la pol comlilir mi. 

l’cr oonscgknt, tiosaEtrcs, i cspercni cltie la nioclificaci6 cJcl 
I<eglamcnt així ho digui, cntenem que la norma intcrpretaliva 
n o  bs perqui: si no hi ha Lini1 data cle termini hi hagi quiitre 
tncm per retre cornptcs davant IaComissiÓ, si116 com a subsli- 
iulhria de la data de termini i que cn quittre mcws el Consell 
Executiu camplcixi el que acorda iquella Mocib. 

Ciricics, scnyor l’rcsiden t; scnyor’es i senyors (li pu tats. 
El Sr. VlCLPRFStDlZNT PRIMEIC : En nom dcl Grup So- 

cialista, t6 la paraula I’Ildustrc Dipiitat scnyor Casares. 
El Sr. CIASARES : Grhcies, scnyor Prcsidcnt. Molt 

breutiicnt, per mostrar ln posicih del Grup Socialista en total 
concorclhncia arnh cls altres grups cii la Iniiiicrit com s’han ex- 
pressat ; I I ~  fa i i iz rnomcnt. 

Les coses són molt clares I breument són les scgiients : Ili ha 
un incornplimcnt, un incompliment en  el rendiment de co- 
niptcs, és un problema de confessi6 de part i, per tant, no cal 
insistir-hi mks; i hi ha, evidentment, també, un incompliment 
en I’aprovació del Reglament de Casinos. Perquk la liesolucih 
ho diu així, i és veritat que no posa un termini, perh el fct de 
no posar un termini no vol dir cluc s’hagi de fer una Interpreta- 
ció ri’acord amb Ics mani festacions justamcnt d’un dels dipu- 
tats de la majoria. hleshorcs, aixo que  signitim? L’cxplicació 
que ens acaba cle donar I’Itonorable Conseller, quk vol dir? 
Que tot un Grup parlamentari va votar aixo amb una restriccih 
mental i va clir nosaltres votarem que s’ha de fer un reglament, 
perb interpretcin internament aixb i ,  per lant, en aquestes can- 
dicions votrircm? Vcritableinetit, si aixo és [[ixi vol dir que en 
aquest Parlament se’ns vi1 parar una trampa, i aixo, verjtament, 
no és correcte ni de fer-ho ni, sobretot, CIC voler-ho després ex- 
plicar i justificar sota una disírcssa aparentment jurídica. 

La verital 6s que el text cle la Mocib diu que s’ha d’aprovar 
un reglament i ,  encara que no porti un termini concret, cvi- 
dentment, tots sabcm que 110 hi ha cap contracte, i aixb equival 
II un contracte, una votncib feta en aqucsi Parlament, que es 
pugui deixiw II l’arbitri cl’una de les parts. Una interpretacib 
basada cii la rectitud I cn cl scntit comi1 és la yuc dintre d’un 
tcnips prudencial s’ha de complir dlb que s’ha acordat, i el 
temps .prticlcncial ha estai sobrepassat cxtraordin~riament cn 
la niesurii que han transcorregut dos anys sense quc s’hagi 
aprovat aquesí rcglanicn t. 

Per aquests inotiw, nosdtres estern absolutament d’acord 
amb el quc s’ha exliosat fins ara pels altres grups. 

Mol tes gricies. 
El Sr. ViCD-PKESIDEN‘T PKlMER : Moltes gr8cies. 131 

nom del G r u p  dc Cotrvergcncia i IJnib, té lu paraula l’il-lustre 
Iliputat scnyor Subirh. 

El Sr. SUIMJtA : Sí ,  senyor Presiclent; moltes grhcies. NQS- 
al tres ens trobem que, declivatnen t, concordem amb I’expres- 
si6 que s’ha fet abans des d’aquesta tribuna, que s’ha I‘ct al 
nostre entendre un Ú s  abusiu del trhmil dcl control dc retiment 
de comptes, pcrque, per part d’alguns diputats que m’han prc- 
cedit en l%s de la paraula -concretamcni dos--, hi ha hagut 
un intcnt de reproduir els tems de la intcrpclkió, no .ia els 
clc la MociO, sini> els de la interpcl-lacib. Aixh cm sembla ina- 
dequat, pcro així ha estat. Jo IIO cntraré ni caur6 en aqucst 
clefecle. 

S’ha parlat de ..., cl senyor Alay, fins i lot, ha ironitzat en co- 
mcnqir la scva in tcrvenció, sobre un dctermi nat Iqi4ws lingim, 
sense cup memi de duhtcs, parlant d’incompliment, quan es 
tractava siinplemcni de rctimenl de comptes. I, per que la fem, 
aquesta distincib? Perque el Reglament 6s molt precís, i el Re- 
glaiiicnt establcix una diferencia molt clara entre incompli- 
ment, que es ref‘ercix a1 contingut material dc la Moci6, i reti- 
ment de cornpies. Jo els Ilegirc -potser n~ ho hauria de íer, 
perb cls el llegiré- I’apartat 3 cie l’article 126, que 6s el que 
rcguh aixo, i diu : {(Si el, Cansell Executiu incomplia la rcalit- 
m i 6  de la mocii>>> -i aquesta frase hbviarnent es refereix al 
contingut materiaE, t w  diu <i incamplin la moció)>, diu (< incom- 
plia la realitzacib de la imocibu- ii o si no retia comptes ;i la 
Comissih -ks ii dir, estahlcix, al nostre entendre, iinii clara 
dilcrkncia, insisteixo, entre el contingut matcrial, el compli- 
ment, la reiilitzacib del contingut niaterinl de la mocih, o el rcti- 



ment de comptes. I, per quk Ia fem, aquesta distinció? Perquk 
ei Regíanient es molt precís, i cl ICeglaltlent estableix tina dif‘e- 
rencia molt clara entre incompliment, quecs refereix al contin- 
gut material de la Moció, i retiincnl de cornpies. J o  eis llegiré 
-potser no ho hauria de fer, perh els el !Icgjr@- I’nparlat 3 de 
i’articlc 126, que és ei que rcgula aixb, i diu : { {S i  el Consell 
Exccutiu incomplia la realitzacib CIC la mocib )> -i aqucsta 
frase bbviarncnl es refereix al contingut rnatcrial, no diu ct i t i -  
complia la moció>>, diu ((incomplia I u  realització de la moci0 
)) - << o si no r e h  comptes a la Comissii, )s -és a dir, estableix, 
al nostre entendre, una clara diferencia, insistcixo, entre el 
contingut material, el compliment, la realització del contingut 
material de la moció, o el retiment de comptes. 

No insistiré rnks en el tema del retiment de comptes, el Con- 
seller ha dit que efectivament no s’havia fct el trirnit f’orrnal de 
retiment de comptes, i tampoc insistiré gaire en el contingut, 
pero també el que Taré serh referir-me un moment a la norma 
interpretativa. 

La norma interpretativa estableix un termini supletori per al 
retiment de comptes, peryut: la norma interpretativa comenl;a 
dient : <<El Consell Executiu, dcsprés del termini que se li ha 
fixat per donar compliment a la moció, disposa de quinze dics 
per a rctre coitiptes>>. Del compliment material de la mocib. Si 
en la mocii, no hi figura cap termini, rcferit al compliment ma- 
terial, aleshores es fa la supikncia dels quatre mesos pci reti- 
ment cle comptes. ks a dir, continua havent-hi cn la norma 
interpretativa una clara diferenciacih entre cl contingut de la 
moció, el contingut material, i el trhmit formul, importantis- 
sim, perqub els trirnits forrnds ho s h ,  dc retiment de 
comptes. 

Per tant, jo no crec que el Reglament tingui cap llacuna, el 
Reglament és molt precis i molt específic, i, en qualsevol cas, 
cl que queda clar des del nostre punt de vista és quc els quatrc 
mesos no s6n supletoris d’un hipotktic lcrrnini de compliment 
del contingut material de la mocib, sinó que els quatre mesos 
són simplement supletoris del compliment dcl trhrnit de reti- 
ment de comptes. 

Establert aixb, nosaltres ens donem plenament per satisfets 
de I’explicxib que ha donat I’I lonorable Conseller, tant des 
del punt de vista de les excuses que ha presenlat a Iii Cambra 
per l’incompliment del trirnit formal de retiment de comptes 
corn pel contingut; i ,  pel contingut, ens trobem que hi ha algii 
que no es dóna per satisfet, perque fa interpretacions de com 
s’ha de complir. 

Nosaltres considerem que s’ha complert a bastamcnt, lant 
pel que fh a1 segon punt de la Mocici corn pel que fa al primer, 
perqui: pel que fil al primer seria no nom& irbnic i sarciistic, 
sinb que seria un fmqw absalularnent i indegudament Ics fun- 
cions cl’un Reglament, entendre que els quatre mesos su- 
pleixen el complimcnt dei contingut material dels termes cle la 
moció, i aíxb..#, riqui s’lia donat la interpretacib que aixb era 
corn un contraclc, aixb 6s molt diferent d’uun contracte; iina 
mocii, és simplement una dircctiva, un impuls que es dcina a 
I’Executiu, i si la rnoci6 explícitament, votat pel Ple dc la 
Cambra, resulta cluc rctira el termini que s’hwia proposat inici- 
nlment, vol dir que la voluntat és que no hi hagi termini, la 
qual cosa no eximeix de complir-lo, pero de complir-lo quan, a 
critcri de qui l’ha de complir, es donin Ics condicions per a 
complir-10, i aix0 ens ho ha explicat cl Conseller amb una totnl 

i absoluta claredat, i a mcs a m e s  no va ser nomes la posició del 
nostre Grup parlninentari, no VM ser només el nostre Grup par- 
lamentari que va q y h r  aquesta pnsicib, sinó un altre grup de la 
Cambra que. en aqucsts moments ha adoptat una posici6, per- 
fectament Icgílirna, perb totalmeni fornidista, i com que tic 
I’aspecte formal ja n’hem parlat, nosaltrcs ens clonein per satis- 
feis, senyor Prcsidcnt, i crciern que no s’ha prticiLiit aquí altra 
com yiic l’incompliment del tritnit formal dc retimcnt, i 
ci’aixbjil se n’han presentat excuses. 

Mol tes gikies. 
El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMEK : Moltcs grhcics, 

1i.iustre Diputat. Bé, suspendrícm la scssi6, qirc reprendríem a 
dos quarts de cinc de la tarda. 

Aquesta Presidkncia reclamarh, abans de comenvar la sessió 
ric la tarda, la preskncia dels Portaveus prop d’aquesla 
Presidcncia. 

Moltes grhcies. 
(Srj~i trm qumts de ducx &I migdia i úeu tniniits.) 

El Sr. VICE-PRFSIDENJ’ PRIMER : Es rcprkn la sessió. 

Modificacih de l’odre del dia 

Abans d’entrar en ei punt seguen1 de I’ordre del dia, que &s 
el punt vuit&, aquesta Presidkncia, i consultada prcccptiva- 
ment la Junta de Portavcus, proposa la inclusió dc diferents 
punts a I’ordre dei dia d’aquest Plc. En tot cas, previ a clcmanar 
I’assentiment d’aqucsta Cambra, demanaria ii 1’1I4ustrc senyor 
Secretari que tingui l’amabilitat de llegir quins sbn aquests 
punts que serien inclusos a l’ordre del dia per ser substanciats 
dirnecrcs ai matí. 

El Sr. SECRETARI QUART : Temes que podrien ser inclo- 
sos : primer, dchat i votacib del Dictamen de la Comissió de 
Política Territorial sobre el Projecte de Llei Reguladora de 
l’Administraci6 I-Iidraulica de Catalunya; dos, debat i votacih 
del llictamen de la Comissió d’Economia, Financcs: i Pressu- 
post sobre ei Projecte de Llei per la qual s’cstabteix la Graulitat 
de I’Ensenyament en cls Estudis de Nivell Mit.iA i els #Arts 
Aplicades i Oficis Artístics; ires, debat i votacib del Dictamcn 
de la Comissió d’Economia, Finances i Prcssupost sobre el 
Projecte de Llei de Credit Exlriiordinari del Pressupost dc la 
Gcnerditat de Catalunya pes I’Any 1987; quatre, rn~ncil de re- 
timent de comptes de la Mocib I l /I1 del Parlament de Catalu- 
nya, sobre la Promocib Turística de Catalunya a I’Extcrior; 
cinqub, manca de retimcnt de comptes de la Moci6 12/lI clcl 
Parlament de Catalunya, sobre la Borsa de Barcelona; si&, 
manca de rctiinent dc comptes de la Moc5 16/11 del Parlament 
dc Catalunya, sobre els incentius i els Complements de Pro- 
ductivitat de la Funcib Piiblica; set6 i Últim, manca de retiment 
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de comptes de la Moció 18/11 de1 Jjarlament de Catalunya, 
sobre I’Aplicació de I’Article 44.8 de I’Estatut d’hutonmnia de 
Catalunya per Kaó de I’TngrBs cl’Espanya a les Comunitats 
Europees. 

El Sr. VlCE-PRESII)ENi PRIMER : Molies grkies, 
1tlustrc senyor Secretari. I I i  ha inconvenient que siguin inclo- 
sos ii I’orcirc dei dia? (Paidsa.) D’acorú, no havcnt-hi incnnve- 
nient, aquesta Prcsidencia vol indicar quc avui celebrarem la 
scssiri ci’aquesta tarda i que, llavors, 10 interromprem fins a di- 
inccrcs al mati, í~ fi i efecte d’iniciar, dimecres al mati, si no hi 
ha quelcom que indiqui el contrari, amb aquests punts que 
acaben de refcrir-se. (IAI SI: AIay derncmciperparlrr.) 

Digui. 
El Sr. ALAY (de Iéxrh eytant) : Scnyor President, el nostre 

Grup parlamentari voiciria soHicitar.quc el puat sis&, dels que 
s’han llegit, poguks ser substanciat aquesta tarda mateix. 

EI Sr. VICE-PRESIDENT FRCMBR : El punt sise, la manca 
de retiment de comptes en relaci6 a la Moció 16/11, Molt bé, 
aquesta Pmidhcia  establirri el moment oportlj. i clcrnanarh, en 
tot cas, a la Cambra, dispensa per poder-lo substanciar avui 
mateix. 

Manca de rctitncnt de comptes de la 
Mwih 19/11 del Yarimncnt de Catalunya, 

suhrc la I’roteccii, d’ltdificis i dels 
Serveis depcndents de la Generaiitat 

Il’acord. Per tant, passariem aril ja it substanciar el punt 
vuite : marica cic rctiment dc comptes de la Mocib 19/ll del 
Parlament de Catalunya, sobre la I’rotecciO d’Edi ficis i dels 
Serveis Dcpendcnls de In Generalitat. Per. fcr-ho, t& la paraula 
1’Itlustre Diputat senyar Albert hl i i y .  

El Sr. ALAY : Scnyor Prcsidcnt, jo voldria indicar una qücs- 
t i 0  1 el punt número sis dels noiis punts és un tema que diccia 
també el mateix Corisellcr; aleshores, ja demanaria, si és passi- 
ble, de poder acumülilr - una darrere I ’nitra, pcrh 
~ ~ c u ~ m u l ~ I c s -  Ics dues mmcances, els clos jncoinplirncnts 
alhora, a i¡ i cfccte clo Fwilitar la tusca del Consell Executiu, si 
no hi ha cap inconvenient. 

LI Sr. VTCb5-PiWSIII)IINT PRIMER : 1311 principi aquesta 
Presidkncia nn hi té res 11 objectar, solrimcnl que hi liavia un 
1l.lusire Iliputal que hwia denianat poder suhstiinciar una 
interpdlacib tol seguit; pcrb, en tot cas, ja tractarii aquest 
terna amb I’IIPlustre Diputat, pcrqui: també cs podria ajornar la 
in terpdlació i potser t c  iiiiii certr-i Ibgica que les dues manques 
clc retirnen t es puguin triiclar en aquests moments. 

Per tant, senyor Aiay, té la piraula per refcrir-sc a la manca 
de retimcnt en rclacib amb la Moció 19/11 del Pirrlarnent de 
Catal LI nya . 

li1 Sr. ALAY : W, moltes gricies, senyor President. En 
primer iloc, vull deixar constancia que aquesta tarda.. . cn fi, 
aixi cnni aqwcst matí he í’et una crítica at senyor Conseller, 
pcrh m’hc retrxtat, aqucsta tarda, he de dir quc ha arribat nmb 
utla puntualitat, cn fi, gairebé aiorcliciora, ha estat el cinque 
membre de ia Cambra que ha entrat aqui; i, ;I mks i1 m@s, 
tainlk voldria retrc homenatge a unii pcrsona que ara no és 
aquí, que durant dues legislatures 1x1 estat sempre el primer ii 

ser en aquesta Cnmbra : em rcfereixo al senyor Antoni Chitikr- 
rcx; i ,  corn que, 1x1 que ixi  dit, senibla que és i’iiltimascssib en 

qu6 pariicipark, doncs, penso que era mereixedor d’aquesta 
consideració. Bc, en tot cas, anem al fct parlamentari quc ens 
ocupa, que és la denúncia d’incompliment que nasaltres hem 
presentat, malgrat que en l’ordre del dia continu’in amb la 
((rnancii de retiment)}, perquc el senyor Subirii es llegeix les 
normes interpretatives al revks dc com s’ho hatiria de llegir, 
les agafa pel folre i ,  aleshores, en treu les ititcrpretacions que  
vol, és molt hBbiI eh!, ks molt hahil, peri, arribarh molt lluny, i 
jo me n’aicgr;iré, naturalment. (liiulks.) Bé ... Pwh mks aviat 
per arnpliaci6, eh!, no voldria quc hagués de ses per siibstitucih 
II i res, eh ! (Remor dc YPIIS.  1 
M, es va aprovar una Moció, d’aquelles que potser alguns 

de vostes pensaran quc hi tinc una monomania, sobre segurc- 
lat i tot aixb, que ks Sa Moció 19/11 del Parlament dc Catalunya 
sobre la Protecció dels Edificis dels Serveis Dependents de la 
Generalitat, en la qual deia que, quan per manca d’cfectius de 
la Policia Autonhica no pugui atendre adcquadamcnt la tasca 
dc custbdia es plantegi ei problema en el si de la Junta de Scgu- 
retat, per tal de trobar-hi la solucid, oportuna; i, segon, yuc im- 
pulsi la formació de nous efectius de la Policia Autonbinica, 
amb la finalitat que puguin comptar totalment amb la tasca que 
estatutiriarnen t l i  cs encomanada. 

Bk, ja sc més o menys el que se’m dirh. El que si que jo 
voldria dir és que aquest mati s’ha fet apellació a l’csperit de 
corn havia anat una contesa o una discussih, des d’aquesta tri- 
buna, per atribuir u n  scntit o un altre al resultat cf’una moció; 
i, aleshores, cioncs, penso que em veig jo legitimat també :i 
interpretar una cosa segons l’espcrit amb que va scr discutit i 
que, ti m6s a més, ha estat alterat en el resulta! d’una moci6 
quc es va votar i que suggereixo al scnyor Prcsidcnt del Paria- 
ment que si té algun moment consulti els Diaris ú~ Sclssions 
--en un altre moment, naturalment- per comprovar quc no 
va ser ben interpretat per la Mesa el text final, perb, en tot cas, 
és igual pcrquh parlaré de quin era el sentit, i era prou pd&s. 

En li, jo en aquellil ocasi6 vaig dir -i el senyor Subirh dir8 
mi que aixo 6s reproduir el tema; no és reproduir el tcmn, el 
quc p m i i  c s  que si parles d’aquest tema has de parlar del que 
s’hn dc parlar-, bé, i vaig dir, dic, be, nosaltres vkrem presen- 
tar aquesta interpeMaci6 perque varn constatar que a televisi6 
- W 3 -  i a Catalunya Riidio, havien estal trets els mossos 
tl’csquadra per posar-hi agents armais, d’empreses privades dc 
seguretat; vhcrn quedar atonits, perque en haver-se inaugurat 
els locals provisionals, no els definitius, cl’anibdues cmissorcs 
i ,  COM a conscqiikncia cl’una intcrvenci6 nostra en aquesta 
Cambra, hilviem aconseguit que les empreses privades de se- 
guretat fossin retirades, perquc hi eren de bon cornenpament, i 
que fossin substitu’ides per mossos cl’esyundra, i com veiem, 
ara, cn lloc cl’anar endavant anem endarrcre. 

Aixb, aqucst va ser I’authtic motiu, perque nosiiltres no 
voliem que hi hagiicssin crnprcses privades de seguretat en els 
organismes que podien ser ncuriilgics del poder de la Generali- 
tat; i alcshorcs aixo no va quedar prou ben recollit en I’especit 
de 1;i Mocih. i’erb7 de tota manera, voldria indicar que, en 
aquells moments, el senyor 13assols, que crit Conseller de Go- 
vcrnaci6, vi\ dlegar, doncs, que cl cost d’un mosso &esquadra 
erii t m t  o quant elcvat, i després es va poder demostrar, 
perquk hi havia hagut també unes preguntes del Grup Popular 
en aquest sentit, que van ser respostes per escrit i es vil donar 
el cost efectiu del que costava l’cnsenyament d’un mosso tes-  
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quadra durant sis mesos, senyor Strbirh, i ,  a mes a més, tiitnbe 
es clonavcn cls costos que es pagwen, cl que cs pagava per cada 
agent de seguretat d’una empresa privada; i ,  aleshores, és clar, 
jo li vaig contcstrir al senyor Conscller, l i  vaig dir : <<quan 
vosk es rcfercix que el cost dels agcnts de seguretat privais ks 
menor que el cost dels mossos d’csquaclra, vostk diu una cosa 
que sap perfectament que no és veritat}), i ,  aleshores, per 
rtrgumcntar-ho, voste diu : <(:Oh! és quc hi ha la tbrmaci6 d’a- 
qucsts mossos ri’esquaclra que s’han d’estar sis mesos a I’Escola 
de Policia Autonhrnica)}. Bk, vostk sap prfcctament que si el 
cost ci’aqucsts sis mesos els allarguem al llarg de tota una Icgis- 
latura, per exemple, el de la vida nctiva que pugui tenir un 
mosso d’esquadra 6s una quantitat ridicula al costal del que 
s’ha d’anar pagant a una companyia privada de seguretat, 

Bé, aleshores nosaltres suggeríem que en lloc de demanar 
ajuda a les companyies privades de seguretat -tot i q w  a mi, 
personalnient, em desagradava profundament - valia més que 
es demanés suport a la Policia Nacional o a la Guhrdia CiviE 
En fi, després nosaltres varn parlar també, naturalment, que 

haviern fet ja massa interpellacions en aquest sentit sense ben 
resultat, i després el senyor Conseller de Governacih va dir : 
(< I no se’ns acusi de falta d’interes, sinó, cn tot cas, dc falta dc 
mitjans, de finanwment, i aixh és un fel que és ohvi; i jo sí 
que, senyor Alay, LIS haig de barlar de comparacions i crec que, 
i perd6, pero crec que és absolutament fora de lloc la compara- 
ci6 amb el que ocorre en aquesta matkria de la Policia Autonb- 
mica a Euzkadi, , peryu8 alli si que hi ha mitjans per 
desenvolupar-la adequadamcnt; qui: més voldríem aquí! 
proves s’han donat d’aquesta bona voluntat política; jo invito 
al senyor Alay i a tots els senyors diputats cl’aquesta Cambra ii 
visitar, per exemple, la nostra Escola de Policia Autonhica  H 

--que, per cert, jo vaig assistir a la inauguració- (c i veure cluc 
s’esta preparant i que s’csth cn condicions de poder formar 
molts mks ITIOSSQS d’esquadrar>, perb tot aixo és fugir d’cstucli, 
perque si no es diu la quantitat de mossos d’csyuadra que es 
podcn Ibrrnar ... i bk, 6s el rnatcix. Diu <<Respecte a la possi’hi- 
iilat de recórrer a la Policia Nacional i a la Guhdia civil 6s 
obvia que s’ha fet moltes d’altres vegades, i no vull enverinar 
la situació, senyor Ahy, perb l i  he de dir que 110 sempre ens 
han donat les faciliiais ciesitjadcs, per ser mcs cxactcs no se’ns 
donen avui; de manera que, amb una rorp evidentment molt 
limitada hem de cobrir i hem de tenir una exigencia de mossos 
d’esquadra superior a la de les nostrcs capacitats )>. 

Quan se substanciava la Moció, jo nahmlrnent argumentava 
sobre cada un dels punts del text que jo havia presentat i que 
després, per aixh m’he queixat que no havien estat ben inter- 
pretats R I  final, es va suscitar alguna yiiestib, corn la d’uncs de- 
claracions que havia fet el senyor Conseller que si arn b set anys. 
en tindríem 12.000, jo vaig dir 12.000 agents, i després va 
sortir el senyor Camps, i va dir : {{No, senyor Alay, vostk s’ha 
confós, que eren 12 anys, 7.000 agents,}, i jo vaig dir : <(No, és 
que no em crcc ni 12 anys 7.000 agents, ni 7 anys i 12.000 
agents>>, aixb ks simplement corn a cosa anecdblica. 

Ara, la veritat 6s que la Mocib no s’lia complert. No és que 
no s’hagi retut comptes, és que no s’ha complert, perque 
encara fa tres dies resulta qiic a Catalunya RAdio hi havia un 
agent de seguretat d’una companyia privada cle seguretat, no hi 
havia un imsso cl’csquaclra; hi havia un agcnt de seguretal. do 
l i  faré la pregunta perqul: així potser estalviarem temps : 

quantes vegacics es va reunir l’aiiy 86 la Junta de Segurctat’? 
Quantes vegades s’ha reunit des dc primer d’any fins m i ‘ ?  

Perquk aquesta és una qiiestio que ilfeclii, ylerqub, nnt ural- 
ment, sempre el Govern aquí ens podrA dir 1 ((Oh, és que no 
depen de nosaltrcs >) Aleshores, de qu i  dcpkn‘! i k  1’Esperit 
S:mt? No, dependrk en iot cas ... sí, potser tiimbé ~ i n a  micn, 
pcrb, bc ... dependrh d’aixb i de lii Junta  de Seguretat, pcrquk si 
no clcpkn de Ilt Junla tlc Scgurettit deshores potser quc llaixi 
Déu i ens ho expliqui, perquc ks  el que diu l ’k lu tu t ,  que la 
Junta de Seguretat ha de coordinar les actuacions dels cossos.. . 
vaja, de la policia autoribrnica i dels cossos i forces de segurelat 
de I’Eslat. 1 3  que passa és que j o  ja no sé si cs Ilcgeix liel dret 
també, o si es llegeix liel revés, pcrquk el senyor SubirB té 
I’cstranya virtut de fer encomanar la manera de llegir. (Z<inIítls.$ 

Be, aquesta 6s una i també, doncs, corn que jo no voldria al- 
largassar una sessib que ja per si mateixa és molt Ilnrga, vull cs- 
meritar també la segona --aixi enllaqarcm i vosth podr8 
acumular-lo, si ho vol, ho pot fer-ho independentment, i els 
qui intervinguin per altres grups podran fer el mateix-, la 
Mocib 16/li, sobre els incentius i els complements de producli- 
vitat a la Funció Pública, que, naturalment, depkn del senyor 
Conseller CIC Governacib, i dc la qual, doncs, no en faré rcfe- 
rencia perquk aquí sí que hi ha moltes phgines i aleshores se 
rn’acusaria, el senyor Subiri m’acusaria, i no vull que h o  faci 
(Remor de veus.), per8 si que V U I I  recorciar que és un tcmii im- 
portantissim perquk era quan es parlava cle les << hufiindes >>; 
cra quan es p¿irlava que, és clar, els sous cren baixos perh que 
resulta que s’arreg1;iven d’altres manercs. Es parlava dc si es 
complia o no es complia la Llei de 1;i FunciO Pública de Madrid 
o si cs complia o no es complia la Llei de la Funcib Pública 
d’aquí i uns amagaven, ~iditscii, vaja, jugaven a amagar-se 
com el gat i la rata, diciit : <<no, és que aixb no correspon a 
l’any 85, sinó que correspon 11 I’any 86 }>, aixo ho deia el scnyor 
Ribó, i despres sortia el Conseller, i dcia : ((no, 6s que oix0 6s 
de l’any 85 i cstcm parlant dc dit’crents temps)), i ,  és clar, amb 
aquest galimaties no s’hi entenien. Possihlemcnl, clcsprbs 
d’haver-ho estudiat en saber que hi havia aquesta qiiesli6, ara 
potser pugiiem saber algunu COM mks intcrcssiint. Aleshores, 
jo, d’aquesta en concret l i  demanarir-i que ja que aleshores cs va 
negar el  Grup quc dbna suport a la majoria R acceptar cluc el 
Consell Executiu cnviés la docurnen tació corresponent a la Co- 
missi6 o al Parlament, it fi i efecte de poder-la analitzar, amb la 
qiial COSR vol dir que potser Ics coscs no estaven excessivament 
clares, crec que per excés mai ens hauricm CIC queixw, no esta- 
ven prou clares, penso que ja que aleshores es va amagar, alme- 
nys ara una explicacib Amplia de corn s’tia portat aquesta qiies- 
tió seria molt ben rebuda penso que per tota la Cambra, pcrb el 
que sí que l i  puc assegurar 6s que molt cfusivament per part 
meva, particularment. 

Moltes grkcics, scnyor President. 
EE Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : 136, aqucsta Prcslden- 

cia constata cluc 1’11-lustre Llipulfit ha acumulat la defensa de 
les dues, per tant, osdenara el debat en relaci6 arnb l’acumula- 
ci6 que acaba de fer 1’11-lustre Diputat. Corrcspnn ara contestar, 
si ho desitja, a 1’Honorable Conscller de tiavernacici, senyor 
Bassols. Té la paraula I’i Ionorablc Conscller senyor Hassals. 

El Sr. CONSELLER DE GOVEKNACIb 1 Molt Honorable 
senyor President, senyores i senyors diputats, aquest mati, 
arnb motiu del primer debat sobre el tema dels retiments de co- 



DIARI DESESSIONS / P-Nitm. 100 / 26juny 1987 / SES16 PLENARIANÚm. 74.2 ~~- - _ _  - 
4610 

mptes, he expressat la meva rcspectuosa i cordial protesta en 
relacib amb I’actitud del IlEpu tat senyor Alay, que aprofitava 
I’oportunitat per replantejar el lcma que liavia estai ohjectc dc 
la Moció i fins i tot de la intcrpdlaci0 antecedent. Es vcu que 
Ics incves paraules han caigut en un terreny erm, perque 
aquesta tarda veig que incideix amb la mateixa tbnica, de 
tornar a entrar en el terreny cScl que va ser objecte d’utxi mocih 
quan el cluc iinern a dcbiitrc amb aquest Irimit és cstrictarnent 
si aquesta MociO ha estat O 110 coinplerta i si dintre del termini 
que preveu la Moció o el yuc un8 norma interpretativa CIC la 
Mesa sobre I’articlc 126 del Reglament assenyala per a aquest 
rcctiment, que és el tlc quatre mesos. I aixb és, al meli entendre, 
el que constitueix l’objecte de debat del trhmit que estern cele- 
brant, i ,  pcr tant, aell cenyiré les meves paraules, 

Pel que fa rcferkncia a la primera de les mocions a quk ha 
atludit el Diputat senyor Ahy, em plau, doncs, significar que 
tarnbb compren dos punts di ferencints : CII el primer, s’asscny- 
ala que qLian per manca d’efectius suficients la Policia hutonb- 
mica de Catalunya no pugui atcndre les tasques de custodia 
--cl’cedificis, s’enth- que té confiats, plantcgi aquest proble- 
ma al si dc la Junta de Seguretat corn a camí per huscar-hi izna 
xolucib. I com a segon punt, s’assenyala que s’insta el Consell 
Executiu de la Generalitat perqub impulsi la forniació de nous 
cfectius ric policies autonhtnics, per tal dc complir totcs Ics tas- 
ques que l’l%tatut CIC Catalunya l i  té confizldcs. 

ks ciar que ni un ni aitre punt de ia niocib tcncn un termini 
clctcrminat de complimeiil. I ,  llavors, .io crn pregunto, i imb 
aixi, idludcixn ~7 un problema quc s’ha plantejat aqiresl mati 
sobrc si aquesta norinii jnterprctativíi de la Mesa del Parla- 
ment, cluc hi ha quatrc ~ S O S  pcr al retiment de comptes, 
qiian la moció no n’iisscnyala un altrc, si rcgcix cstrictarncrit 
pcr al retiment de comptcs o també pcr al cornplimcnt de la 
mocib, pcr al compliment material del conlingiit de la mocib, 
com s’hn defensai aquest mati, clesvirtwint, evidentmcnt, i 
(lcsfigurant el sentit literal d’aqucsta normi intcrprctativii. 

Jo em prcgunlo, aplicant-tro a aquest cas, si cs  que aquests 
quatre MCSOS tambB rcgcixen pcr al compliment de la niocib, 
com scria possible, en aqucst cas, d’aplicar-lo, perclu6 aixb 
vo1dri;i dir yuc qiiari pcr mitnca d’efectius la Policia Autonimi- 
ca no pugui utcndre les seves tasques CIC custbdia, haurh CIC 
plrmtcjar el tema ii la Junta  cle SegurcEst; ah, perb nomes 
rlttrant quaire mesos. Jlesprds de quatre mesos, l’impuls, la di- 
rectriu cluc ;issenyala la mocih ja 1x1 estat complerta, o ja ha 
d’haver esiai complerta i ,  per tant, ja no  regeix més. 1 et mateix 
poriricrn dir rcspeete a aquest impuls, aquest proeunir, aquest 
k i i r l i i *  ii I’nugiiicni dels cfcclius de la Policia hutonbrnicw, que 
qucclariíi complert tambk clesprks dcl transcurs dc qualre 
mcsos. k s  eviclcnl, 6 s  obvi cluc aquests quutrc mcsos es refe- 
reixen ;!I rciimciit de comptes; cn ciip cíis ;i1 compliment mate- 
rial de la Mocib. 

I aixb és claríssirn Iwyi ib ,  en quest cas, la primerri p i r t ,  cl 
primer piint de la mocih que preveu aquest plantc.jarnent cn CE 
si de ki Junta CIC Segureial quan es doni u m  situaci6 de m a m  
tl’efcctius pcr complir les tmlucs de custbdia dcls edificis de 1;) 
C3enerditat, és LIIXI cvenitialitut, és una eventualilnt que es pot 
prestmix en qualsevol moment dinlre dcls qrratrc tiicsos de 
scr apIovada la mocii, o en cl futur, sense lirnitacii, dc ienips. I 
cl mateix pndcm d i r  de la segona part, ds  a dir ,  aqucsi inrpu!:::it‘ 
Iu fmnacih dc policies autonbmics és ui1 inipuls que cal Inl-lrilr - 

nir fins quc la nostra Policia Autonbmica arribi al seu sostre, al 
sostre d’cfcctius, de dotacions que li  permeti I’acomplirnen t de 
totes Ics funcions quc I’Estatut cle Catalunya i la Llei Orginica 
de Forces i Cossos de Seguretat li té encomanades, i Inic asse- 
gurar a la Cambril que estem molt lluny d’aquest sostrc i que, 
per tant, serli nccessari que aqucst impuls conliiuii per molts 
anys, sobretot si s’ha dc dcbalrc amb els obstacles, amb els se- 
riosos obstacles que li  són oposats actualment. 

Per tant, hem dc concloure que ni un ni I’aitre punt té u11 ter- 
mini determinat, Llavors, sí que em cal reconkixer, una 
vegada més, i demanar excuses, respecte que dintre del termini 
d’aqucsfs tan comentats i debatuts quatre mesos pcr a1 reli- 
ment de comptes, la Conselleria o el Consell Executiu, ks 
igual, no han comunicat n la Comissió encarregad:i del sc- 
guimcnt d’aquesta moció 121 situaci6 del s e ~ i  compliment. 
Obeeix, com he dit ja aquest mati, que es tracta d’una norma 
interpretativa que no esth incorporada en el reglament, f que, 
per tant, per una  omissió absolutament involunthria --dc la 
que m’excuso una vegada rnks- no se l i  ha donat cornplimcnt, 
perh sí -i crec que aixo ks realment el que imposta-, si que la 
mocib ha cstnt tinguda cn compte, ha estat considerada i s’ha 
complert. I s’ha complert en el seu primer punt, yerquk la vcri- 
tat ks quc no han faltat els efectius necessaris ii la Policia Auto- 
nomica per cobrir aquestes tasques de custbdia, segons els cri- 
teris de I n  Direccib CI;enerd de Scgurctat. Si entcncin que 
aqucstes tasques de custbciia han d’arribar a cobrir des de l’hlti- 
m i  bi bliotecii, I’Úl tim arxiu o I’últirn museu d’edificis propietat 
o iidscrits a la C’reneralitrlt de Catalunya, potscr sí, naturalmcnt, 
yuc n’hauricn mancat. 

Pe16 segons els criteris que irnposri la seguretat pel que fil II la 
custbdia dcls nostres edificis i instal.lacions, eis nostres efec- 
tius han estat suficients per cobrir aquests servcis i ,  per tant, 
no hi ha IiigRut neccssital d’acudir a la Junta de Seguretat, i ,  per 
tant, n o  s’ha donat tampoc aquella eventudilat que eiis hauria 
portat al cornplimcnt de la moció; 6s a dir, la moci6 s h  co- 
mplert en aquest primer punt podríem dic pcrquk no hi  ha 
hagut nccessitat de complir-la. J jo puc assegurar’ que, per ex- 
cmple, la tclevisih, els cdificis de TV3, que semblava scs Ja pre- 
ocupacib primordial que va motivar la interpeElaciÓ del Grup 
&Esquerra E3epublícaria i la posterior formulació d’una moció, 
ha estat dcguclanicnt atesa ries que es va formular aquella 
rnoci6 fins avui dia. 

I hc dc dir cn lionor a la veritat i també en honor a la sinceri- 
tat amb que sempre m’he adreqat a aquesta Cambra, que i\ 
liartir d’arn 6s possible quc haguem de reduir temporaitncnt els 
cfcctius dc vigilancia de Ics insíal-lacintis de la Telcvisió Calala- 
na per iitcndrc determinades prioritats ocasioniils, d’ordre tem- 
poral, b;isic;imenl de turisme i d’cstiu, perQ que no es dcixari 
abandonada la custbclia d’aquestes instalkians i que, licr ultra 
parl, 110 6s possible plantejar el problema en el si de la .lunta de 
Segiiretnt perqub no s’ha rcunit ni té previstli una reunih im- 
incdirzta, i perqui: SÍ  que hi ha hagut conlactes constants amb 
els representants de t’Rstat en el si de In Junta de Seguretat i 
que sabem quc cl criteri cl’nqwsts represcntanls és contrari ii la 
custixiia policiul clcls edificis de In Iclevisib caialana i qiie, pcr 
tant, no 6s possible cicrnanar quc els nostres dkficits d’efectitis 
sigui t i  coherk per la Policia Nacional, qLic, per rnh c l ’ a c l i ~ ~ ~ t ~  
lnateixos i-ritcris, no vigih les instalhcions CIC la TclcvisiCi 1%- 
panyoia de fjanl Cugat. ks un criteri absolutament rcspectabic, 
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pero que ens elimina, ens descarta tota possibilitat d’acuclir 
nmb suplkncia a les lbrces de I’Estat, que cntcncn que aquest 
no és un servei de policia, sinó que és un servei que pol cohrir- 
sc pcr altres procediments, con1 per les inateixes empreses de 
seguretat, i aquí aprofito per fer tin petit parentesi i recordar, 
rccordar a la Cambra i moll concretamcnl al senyor Alay, que 
el problema de les empreses de scgurctat privades no es tant 
un problema de cost de diner, en relacih m b  el cost d’un poEk 
cia, ci’un mosso d’csquadrii, d’un policia autonbmic, 3in6 de 
possibilitats. fis a dir, hi ha un mercat de treball, una oferta dc 
treball a les empreses de seguretat, ampli, i que és susceptible 
de ser ficilment contractat. Perb, en canvi, la xifra, el nombre 
dels mossos d’esquadra bs, de moment, absolutament limitat 
als 630 cie que disposem avui en dia. I aquesta xifra no pot 
augmentar-se sense la conformitat de la Junta de Seguretat, 
que, per ara, no l’ha donat. Per tant, no és un problema de 
costos : és un problema d’homcs, és un problema de possi bili- 
tats, és un problema d’efectius, un problema de mitjans. 

Per tant, insisteixo, doncs, que s’ha cobert, s’ha complert cl 
primer punt de la Moci6, perque s’han donat la vigilancia, cls 
servcis de custodia necessaris en els nostrcs cdificis i cn Ics 
nostres Installacions fins ara, i, pel que respecta al segon punt, 
a I’impuls, amb vista a la. formació de nous mossos d’esquadra, 
s’hi estil treballant intensament, no a partir de Yaprovacid, de la 
Moció que 6s objecte d’aquest debat, sin6 de molt abans, 
Aquest 6s un objectiu que es persegueix a nivell de finanqa- 
ment des de fa temps, que esper8vern que, en la fórmula de fi- 
IianGc?menl general dc Ics comunitats autbnomcs, s’hi hagués 
inclbs aquesta partida pel que fa referkncin a Catalunya i a 
aquelles altres comunitats que tenen la possibilitat d’establir 
una policia autonoma. No va ser aixi. Ha queciat inclbs, aquest 
tema, en aquests serrells tan comentiits, que no s’han acabat 
de resoldre, que tampoc no estan, de tola mancra, descartats, 
que és una qiiestih, p e r  tant, que esti encara en situacib de ne- 
gociació i de de bat. 

Pero que, al marge del terna estrictament econbmic, dc fi- 
nanqament, i a travis de contactes bilaterals amb la representit- 
ciÓ de l’Estitt en la Junta de Seguretat, i sense reunir la Junla, 
perb, com dic, amb contactes entre ambdues representacions, 
sense donar-li aquest caricter formal cle Junta de Seguretat, es 
va buscant una autoritzacib d’incrcmcn t de la policia autonb- 
mica, d’augment dels seus efectius, paralklament a la negocia- 
ció dcl financament, perque, si s’obtinguds aquesta autoritza- 
ció, potscr scria mes faci1 arribar a trobar-hi, llavors, la solucih 
econbmica. 

ks a clir, sbn dues negociacions que es porlen parai.leiarnenl. 
Les converses estan cn curs, i jo crec que 6s possible, i no 
voldria pecar d’optimista en dir que, fins i tot, probable, que es 
trobi iina solució aviat, tant pel quc respecta r2 I’augment dels 
efectius de la policia autonbinica corn del seu finanGamcnt. 
Perb, en tol cas -en iot cas i com és logic--, la Moció no con- 
dicionavu, 110 imposwa uns resul tats, uns resultats que bbvia- 
ment no depmcn del Consell Executiu CIC la Generalitat, sinó 
quc el quc se’ns instava Cs a impulsar una política cl’augmcnt 
de la nostra policia autonbmica, i aquesta política, i aquestes 
gestions, i aquestes negociacions s’cstan portant amb la 
mhxima intensitat, amb In mrixima voluntat. 

Pel que respecta a l’altra Mocib -en aquesta podré ser molt 
breu - , a la que fa referencia als complements de procluctivi ta t, 

mocib en virtut de la qual s’instava el Consell Executiu que, 
després cic l’enirada en vigor de la Llei CIC Pressupostos dc la 
Generalilai de Catalunya, el 1086, es regulcs per decret la 
manera de negociar i de pwticipar, en relacib amb les reprcscn- 
tacions sindicals, els complements de productivitat cluc prcveu 
h nostra Llei de la FuncE6 Piiblica, pcr la mateixa rai, que he 
al-legat abans, he d’cxcusar que, al scu moment, no cs fcs ei 
corresponent retiment de comptes. Perh sí que la Moció va 
estar, va ser complida cn els SCUS mks est rictes ierrnes, perqui: 
la Llei de Pressupostos dei 86, com recordari 11.1 Cambra, corn 
recordaran tots eis diputais aquí presents, cs va aprovar el mes 
de juny  del mateix any 86 -vvan scr aquells pressupostos que 
van venir tan endarrerits, tan retrirdats-, i cl dia 9 de setembre 
del 86 del mateix any, ks a dir, dos o tres mcsm després, el 
Diari oficial d~ li Generaldut úe Catalunya publicava aquest 
Decret, Decrct, exactament del 9 CIC setembre, de Regulació 
del Cotnplernent de Productivitat per al Personal de I’Adrni- 
nistracih de la Generalitat de Catalunya. Per tant, el Coiisell 
Executiu, I en virtut d’un decret que porta la meva signatura, 
va complir aquesta Mocib donant immediatament, immediata- 
ment, doncs, entes en uns termes que jo diria gairebé estrictes, 
en l’cspai d’un parell de mesos, I’irnpuls, la direclriu, l’ordena- 
ment que asscnyalaw la Moció, que es dictks aquest llecret rc- 
gulmt aquest problema, realmcnt conflictiu, que havia donat a 
parlar dels complements CIC productivitat i ,  per tant, des del 9 
de setembre dcl 86, aquestli Moci6, en el seu contingut matcri- 
al, important, ha quedat complerta. 

Mol tes grkies, senyor Presidcnt, scnyores i senyors 
diputats. 

E1 Sr. VICE-PRES1 DENT PRIMER : GrAcies, I-lonorable 
senyor Conseller. Tk la paraula per rcplicar I’II.lustre Diputiit 
senyor Albert Alay. 

El Sr. ALAY : Senyor President, senyores i senyors d i l w  
lats, el senyor Conseiicr s’escorre com una anguii-la. ris una 
faceta que encara no l i  havia vist, no li havia pogut endevinar i, 
és clar, ara comprenc alib de l’cxperikncia, per yuk hi ha gent 
que dóna tant de valor a I’experi&ncia. J o  ja en vaig adquirint 
una mica i lira ju l i  vaig agafant el tremp. El senyor Mncih Ala- 
verlra rn’csti mirant malbvolarncnt. .. , rmi>, vitja. ( / ( iu / /cd  Íis 
que hi ha coses que, també, nat uraimeni, l’afecten. I,”afech- 
ven, vaja. 

fic, a mi no m’agrada de fer de professor, senyor Conscller. 
Jo sempre hc estat aiumnc, no he fct mai rlc professar, i ,  natu- 
ralment, ara seria massa gros per part meva, doncs, que jo l i  
volgués explicar a vc)st& o ensenyar-li coses. No li’n vull ense- 
nyar cap, perb, naturalrncnt, hc de tornar a parlar d’alii, dels 
quatre mcsos, pcrquk es que voste estri obscssional amb els 
quatre niesos, ara, i 6s clar, davant d’aquesta obsessib, jo 
penso que tinc el dcure de fer el possiblc pcr trcure-li l’obscs- 
Sió, no sigui que l i  passés alguna cosa, amb aixb. 

Tingui present que aquest seguit de ... res, total sbn sis dc- 
niincics cl’incomplirnent, no van Ecs sis contra vosle : n’hi ha 
dues per a voste, una per a un altre conseller, una altra per a un 
altre, i ,  segurament, n’hi haurli per a tots, perclub aqucst estiu 
penso passar unes vacances analitiques, que en diríem, repas- 
sant vejam qui ha complert i qui no ha complert, i potscr també 
n’hi haurii per a voste. (RiaIlcs.) Bé, llavors, jo crec que la cosa 
6s molt senzilla. La norma interpretativa del lieglarnent diu 
que s’han d’havcr retut comptes en els quatre mesos. Una 
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mocii, 6s un mandat que dbna el Piirlamcnt al Govern perque 
faci tal o tal cosa. Evidentment, no scmpre p ~ d r a  fer aquella 
COM que sc I¡ demana; hi ha coses que s6n imponderables i que 
ultrapassen les possibilitats del Consell Executiu. I aixb penso 
que ho accepta Iota la Cambra, ja en el mornen t CII que cs dhna 
cl  mandat pcrque aquella cosa es faci. Ara hd, la norma intcpre- 
tativa del Reglament és prou clara pcrquk es ciiu que es retin co- 
inptcs de I’estat de situaci6 : <{es retin comptes>>. Que s’hr-1 
pogut complir? Molt be. Que no s’ha pogut complir, i s’han 
rctut comptes, ja s’ha dit que no s’ha pogut complir i, en tat 
cas, aleshorcs, se l i  pot demanar una sessicj informativa perquk 
digui quines han estat Ics causes per les quals no s’ha pogut co- 
mplir, i ,  voste, amb la generositat que li és habitual, ens diri : 
({Iiorne, doncs, pcr taI cosa, p r  tal altra, perqui: ens han dit 
aixb, ens han dit allo, ens han promes el de més enlla)). Perb 
no, vostk ei que fa és que no ret comptes -com altres 
consellers-, i tampoc, a la millor, ha campiert la Mocib, perb 
és quc, en el cas que voste I’hagués complert, hagués complert 
el contingut de la Moció, si no ens en ret comptes, nosaltres no 
ho podem saber, Per tant, en aquest moment, vastk no ha 
retut comptes i ,  ii més ;i més, ha incomplert la Moció, perqui: 
no tenim perquk saber-ho. Perqui: no cns hem de refiar del 
yuc diuen els diaris, perqub, si diem aixb, aleshores diu : 
i{ €iornc, és qire ai xi, ho diuen els diaris o .  

Bé, després, .. De tota manera, jn, aquesta qiiest ib dels 
qiiatrc inesos, com que ja no voldria cluc torn& a sortir mks, jo 
el que demanaria al Iksident del Piirlament i a la Mesa és quc 
cs clcmani --i així ho acabmm d’una vcgtda- als serveis juri- 
clics dcl Parlament cluc elaborin un dictamen sobre itquestii qii- 
csti6 clc !‘article 126.3 i rlc Ics interpretacions que n’han fct Iíi 
Mesu del i’rlrlwncnt i la Juiitn de Portaveus. Que .sdn faci un 
clictanien que definitivamciit serveixi per saber cl terreny que 
trcpitgem, perque, si no, nn ho sabein. Si el senyor President 
diu qtrc n’hi ha prou amb les paraules que jo he dit des ci’a- 
yucsta tribuna, he; que em diu que li  ho clcmani per escrit, l i  
ho dcmannré pcr escrit. Li deixo, li’n filis gricia al senyor Presi- 
rlcnt perquk ell detcrmini la forma procerlimental h b ,  en Iot 
cas, viill quc es faci aquest cliclarnen, demano, moclcstarnent, 
qiic es faci aquest dictamen. 

IS1 Sr. VICD-PRIISIDENT PRIMER : Senyor Diputat, 
aquesta Presidkncia només l i  vol dir  quc, corn moll bé sap, la 
interpretacii> dei I’aI-larnenL correspon i i la Presiclbncia i a Iu 
Mesa; per tant, 3a Mesa, doncs, ja iiiterprctarrj si procedeix i es 
clerniina iina rcsoiuci6, ai scii momcnt, com correspongui, i tic- 
ma n:i ri, si procede i x, 1 ’a ssessoTii me n t t kcn  ic corresponen 1. 

Mol tes grricics. 
lli SI.. ALAY : D’acord. 
1’1 Sr. VICti-F~lRI3lTSENT PRIMER : Conlimii. 
tII Sr. A I A Y  : i]&, després hi ha hagut uti iwgumcnt pet’jus- 

tilicar el fet cluc i i  TV3,  doncs, hi hagucs companyies privacies 
de seguretai que, és elai; és molt xocant. Diu : és clar, lii Junta  
de Scgurctat, els dtrcs, els ultres rnembrcs, els de la p i r t  de 
M;ulrid, clcicn : ciOh, ks qLie nosal tres, a ‘IklevisiS, F,spanyola 
tw hi tenim piis ni policia nacional ni gmirdia civil o. 1 cs verital, 
no els tcnen, no cls han tingut mai, perb, és clar, és que allb no 
&s compctkncia meva; no és cornpetcnciiz nostrii, no lli  poclem 
dir- ES. Pcrb iutnbk cl ball dc Ixistons, qurin hi VB havcr nquestn 
interpetlxib, t m b k  va anar lier ells. Pciqik jo wzig pítrlar tle 
tclcvisib, de ‘Iclcvisii> 3, i de CritalLinya IWio, per-i, c s  que wi 

n’hi continua havent a Catalunya Ridio. ks a dir quc hem fct 
un pas enrere, i aixb vosle s’ho ha callat; s’ho ha callat. 

Desprbs p:irla, vast&, de I’ofertcz de mercat. Escolti, quan es 
tracta de pistoles, no anem amb mercats. Aquí es tracta CI’UDS 
senyors que són uns guardes jurats, quc no són autoritats, que 
no s6n rcs, que no s6n ni agents de l’autoritat. 1 a mi em 
mereix molta més confianqa, naturalment, un  guhrdia civil, un 
del cos nacional de policia, un inosso d’esquadra, un gurirclia 
urbh, que no lias u n  senyor que porta la bandolem i porta pisto- 
la, que pertany a una comiianyia privada de seguretat. I és 
aquest ci meu interks que s’acabi aquest mercadeig, perque 
aixo és un mercadeig d’armcs, u de gent que porten arrncs, i, 
gendarmes privats, no en vull 

Forma de finanqament : em fa gracia, a mi, la forma de fi- 
narqament. 6 s  clar, aquí hi ha una ala optimista, d’aquesta 
Cambra, i una ala pessimista. Jo dec ser el pesirnista de la casa, 
pero és que a mi em sorprkn que, fa pocs mesos, el senyor 
Cullell va arribar entusiasmat de la forma de finanGarnent que 
havia aconseguit cfe Madrid. Ai, punyeta! I arc? resulta que no 
podem fer cinc-cents MOSSOS d’esquadra més! Per friv~r! No 
pot ser! Si 6s bona, eh?, si es diu que és bo, quc 6s un bon siste- 
ma de f inanqment ,  vol dir qiic 6s bo, i ho ha de ser en general! 
Arri, si és bo per EI sanitat, i resulta que per a ensenyarnenl 6s 
dolent, o és bo per a ensenyament i per a sanitat na n’és tant, 
doncs, deshores, vol dir que no és bo. Scra bo per a unes 
coses, pero no bo per a les altres; no en una globalitat. Alcsho- 
res, per liwor, no sc’m parli de la forma de finanqament, 
perque ds una cosa, ds una cantarella yuc en sentim a parlar 
una vegada darrera I’altra i anar fent. No hi hti voluntat politica. 
I, a vegades, doncs, ~ C I ’  fer una cosa, en  fi, per fcr qualsevol 
obra prou important es poden acoriseguir diners i, en canvi, 
per a una cosa cluc afecla la seguretai pública, m u l t a  que, per a 
aqucsta cosa, no tenini els diners. 

Aixb no pot ser. No va i ,  per [ant, dotics, voste mateix. 
Moltes grkics, senyor Prcsident. 
I 3  Sr. VICI.:-PRESIllEN‘T PRIMER : Mol tes grhcies. CI 10- 

norable Coliseller té la paraula per contrureplicar. 
13 SI.. CONSELLER LI13 GOVERNAClb : Des del mateix 

exó ,  senyor Presideni. Vcig quc continuo predicant en el 
desert, perquh una vegada inks el senyor Alay torna ii plankjar 
ternes de fons de la Mocib, i no sobre el problema del retiment 
CIC comptcs. i del SCU acompliment. Pero, en fi, crec que ha 
quedat molt clar- a la Cambra que, d’aquestes tres niocions re- 
spectc ‘ri les quals S’IIH cxsrninat, s’ha cicbatut el tcma del seu 
retiment de comptes i cl seu acompliment, cluc sí cluc certa- 
ment --i m’he excusni per aqucsta causa- no s’hha donat opor- 
t unment la cornunicaci6 a la comissi6 dc seguimcnt designada 
sobrc I’estat cic cotnpliment dets seus continguts materials, 
per6 que, en canvi, toles tres rnocions han estat eslrictarncnl 
acomplertes per I:i Conselleria, quant d s  seus continguts mate- 
rials, ¡ Ia falta de retimcnt de comptes crec que ha quedat a has- 
lament supliila per aquest debat i per les manifestacions que he 
cxposat en c l  seu curs. 

Si el senyor AEay no em creu, i diu quc contin~ia sense 
justificar-se cl scu compliment, jo prcgunto si creuria un escrit 
nieu -signat liel Conselb-- Irarnks a la comissió correspo- 
nent, ics meves manifcstacions cn una comissib, en L i m i  sessi0 
informativa, en ln comissi<), si 110 creu les meves manifesta& 
ons dcE Ple. I 6s que, a tn@s a més, 110 m’he recolzat en Ics 
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meves afirmacions en el diari; en tot cas, si he parlat de diaris 
ha estat del Diari UJciul de la Genrmli/ut de C’atcrhrnyc, del Diari 
de Sessions del Purlarnetif i, en últim terme, em remeto a la do- 
cumentació que obra sobre totes ics afirmacions que he fet 
aquÍ en la meva Conselleria i que poso a disposició no h i c a -  
ment del senyor hlay, sinó de tots els diputats d’aquesta 
Cambra. 

Resumeixo, doncs, dient : m’cxcuso una vegada. mes a l l i  
on no s’ha fet el retiment de comptcs -per una omissió invo- 
luntiria, en absolut per cap raó intencionada O per cap voluntat 
de descortesia-, perb afirmo rotundament que en els seus 
continguts materials han estat escrupolosaments complits tots 
els impuisos, totes les directrius que al Consell Executiu i a la 
Conselleria de Governació ha assenyalat aquesta Cambra. 

Res més, senyor President, 
Moltes griicies. 
El Sr. VICE-PRESIDENT PRiMER : Moltes grhcies. Co- 

rrespon ara el torn als grups que ho desitgin. El Grup parlamen- 
tari del Partit Swiaiista Unificat‘? (Pausa.) El Grup parlamenta- 
ri Popular? (LY. SK Esiew i Oriol shixeca JMY p~rlar.)  Te la pa- 
raula el senyor Esteve. 

El Sr. ESTEVE I ORIOL : Mol tes grhcies, honorable Prcsi- 
dent. Senyores i senyors dipu~ats, contestarem i ens posiciona- 
rem només respecte a la primera part de la intervencib, tant dc 
I’interpellant -pcr dir-ho d’alguna [nanera, ja que estem cn 
una situacib un tant atipica- corn respecte 11 la contesta que l i  
ha donat cl Conseller; és a dir, el tema de les companyies de se- 
guretat i ei compliment o no de la Moci6 19/11 d’eenguany ... de 
i’any passat, perdó. 

No contestarem il la segona part, la que fa refcrkncia a la 
funcib pública, perque dintre aquest ball :I qub ens tenen ja 
malacostumats als diputats -i  sempre cdlats-, de canviar, i ,  
cn comptes que els consellers estiguin a disposici6 de la 
Cambra, resulti que ha de ser la Cambra la que ha de ser dispo- 
sició dels consellers, doncs, respecte i\ aqucst segon punt, corn 
que no estern d’acord amb aqucsla formulació, en definitiva, 
no pensem con testar-la corn a posicionament politic. 

No vull entrar en la discussib, una vegtida mes, de l’aspecte 
formal dels quatre mesos, del 126.3 ... em sembla que es el 
126.2, perque en definitiva crec que no cal aqui que els arbres 
ens impedeixin veure el bosc : no estem aquí perqui: si un tcr- 
mini s’ha escolat o 110, si cn aquest termini s’ha retut compte o 
no, perque, en definitiva, cl problema clcl termini, e\ que in- 
tcnta tapar és que no s’ha resolt el problema de fons i, en defi- 
nitiva, em sembla que estern tots perdent el temps respecte si 
dintrc d’aqucsts quatre mesos s’ha retut compte o no. Diguem- 
ho clarament : no s’ha retut compte peryuk el problema no 
s’hha solucionat; és així de clar, és així de planer. 1 cal dir, 
doncs, que l’aspecte formal no  ens ha dc dcstfi huixar la nostra 
cxigkncia de responsabilitat política, pcrquk el problema, 
scnyor Conseller, no s’ha resolt; no solament no s’ha mol l ,  
sinici cluc, corn molt encestarlament ha clii el senyor hlay, s’ha 

tot algunes pa- 
d’i m pressi i> ii l 

anat enrere cn l’aspectc formal, emprant fins i 
rades comunes, ja que havíem tingut un canv 
respecte. 

E1 quc iimporia no 6s aquí, en aqucst morncn , si s’ha sübsti- 
tu’il (1 no en un termini dctcrminat, sin0 si s ’ h  suhstitu’it cer- 
tament les empreses de vigi Iiincia privach pcls mossos d’cs- 
quaclra. I nosaltres hem de dir que no s’ha anat amb aquesta vo- 

luntat política, i no s’hi ha anat - i  per aixb no rei comptcs- 
perquk no s’lia anat a aquesta substitució, i no s’hi ha anal 
-diria jo- per motius econbmics, per motius funcionals i per 
motius politics. 

Per motius economics : r? bastament varn dernoslrdi, 
senyar Conseller, que un mosso d’csquadra és molt més Ixirat 
que no pas.. . que no pas anar a emprar emprcscs privades de se- 
guretat -fins i tot- s’estava pagant B dues mil pesseles i 
escaig l’hora de I’cmpresa privada, quan, en definitiva, els 
diners quc suricn del mateix lloc permetien pagar mossos d’es- 
quadra a menys de la meitat dei preu. 1 estern fent esment, 
doncs, a solucions de tipus econhmic. Vostks ens diuen : {< 1 Ii 
ha insuficikncia de mitjans)). Escolti, a mi tant se me’n d h a ,  
que surtin dues mil pessetes per pagar el mosso d’esquadra del 
pressupost gairebé autbnom de la Corporació o que surti de 
Governacih : sbn vostks, la majoria, que ens van modificar 
--em sembla recorciiir- ei 1 I1 o el 1 13 del Reglamcnt, que 
ens impedeix el trasbals de partides en les esmenes dels pressu- 
postos d’una conselleria a t’altra. 

Em diu que no hi ha suficients mitjans econbmics per incre- 
mentar els 630 mossos d’csquadra. Avui hem trobat a la bústia 
versib resumida de la normativa bisica del formigh, de gran 
interks per als 135 diputats --dues-centes phncs- : aixb, en- 
tenem, i ho hem dit molts cops, i aprofitem la tribuna per 
dir-ho, aixk sbn despeses supcrflues, perqui: hi ha problemes 
molt mks prioritaris. En definitiva, creiem que aquí no cs vol 
resoldre un problema que econbmicamen t s’ha de resoldre 
d’una vegada per totes, i és yuc -i nomks vull emprar un argu- 
meni dc tipus cconomic--, és que els mossos d’csquadrc? són 
més barats que no pas !es empreses privacics de seguretat. 

Senyor Conseller : digui’ns llavors quin és I’intcrks per man- 
tenir aqucst sistema arbitrari, deixant una cosa tan pública com 
és la seguretat ciutadana en mans d’cmpreses privades? 
Quines s6n les raons? Jo podria apuntar alguncs qüestions 
marginals, com 6s que aqucstes emprcses, miljanqan t l’anome- 
nat contracte en prhctiques O per a la formaci6, tencn una suh- 
vcncib dc quinze mil pcssctcs mensuals del 13epartarnent de 
Treball de la Generalitat dc Catalunya, i l i  podria dir una em- 
presa, si ho vol : S A S .  Aquesta empresa ha estat pcrcebcnt la 
subvenci6 de les 15.000 pessetes mensuals, igual quc ho han 
fet les cmpreses del joc - i  ho relligo amb el tema del matí-, 
perquk s’ha cntks cluc els croupi~rs, o bé els professionals de les 
empreses de bingo -6s a. dir, les empreses CIC la plemi-, 
tciicn la su bvcncih d’oquests contractes en prhctiques que, de 
bell antuvi, s’havicn pensat per ;i postgraduats, per a titulats : 
amb I’excusa que aquests senyors nccessitcn un tÍto1 de tipus 
administratiu - kgeixi’s el joc, llegeixi’s les empreses CIC 
segurctai--, és una excusa perqub Convergencia i Unió, a 
havés del conccpte de la Generalitnt, estigui clonant aquestes 
subvencions. I haig dc dir, R la vegada, que es donen situacions 
paracloxals, com és que es clonen aquestes subvencions a l’em- 
presa yiic abans he esmentat, quc tk mulles per valor de vint i 
escaig milions dc pessetes, percluk hn ultrapassa1 amb ~ t n a  con- 
cliicta notoriament antisocial cis topalls de Ics hores cxtrcs -¡ 
el senyor I3adia, en aquest moment absent aquí, crn podria con- 
firmar aixb, pcrque me’n va donar lrnsllat miijanGmt la fotocb- 
pia dels Ili bres de registre. 

Junt  amb acluesl aspecte CIC tipus econbmic, cal dir u n  aspec- 
k dc tipus funcional Es diu que ... bé, que no arribem, que es 
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pol arribar a situacions de cobcrtura mitjanGant altres empre- 
ses. Nosaltres hem de dir aquí, corroborant íntegrament el que 
ha dit Esqucrrii Republicana, que anem enrere. Aquest Diputat 
vil plantejar unes accions parlamenthries per a la protccció dels 
ccntres de I’ICS en dcterrninadcs zones. Aixb na es vi\ voler re- 
soldre. S’ha anat enrcrc. No solament s’ha m a t  enrere, sin6 
quc l i  puc dir cluc el dia 22 de juny, cl dillirns proppasqat, des- 
pr6s de la. mmifcshcih contra e1 terrorisme, aquest Diputat va 
inlcntar entrar en el local de Catalunya Radio i ,  a part dc negar- 
nos cle bcii antuvi l’cntrada, hi havia senyors amh pistoles 
d’cmpreses privades cle seguretat uniformats de blau marí, de 
dall a baix. 

El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : IElustre senyor Dipu- 
tat, l i  prego quc ... Voldria fcr una advcrtencfa als il-lustres rc- 
presentants dels grups : aquest torn.@s per posicionar-se en re- 
lació amb el retiment de comptes, no per reproduir ei debat de 
la rnocii), que es va celebrar en el seu dia. 

Aquesta Presidhcia ha eslai moli gcnerosii, tant en el 
temps com en la forma de fcr-se aquest debat, i l i  agrairiu i 
agrairia que es respectés aquest extrem. 

Moltes grkies. 
El Sr. ESTEVE i ORIOL : Moltes gricies. Només pel princi- 

pi d’igualtat, intentar& acabar :lmb 61 rnaieix to que la resta 
cl ’ i r i  te r vi nen ts. 

Hi ha una tercera reflexib, i 6s 121 de tipus politic : vostbs no 
solament permetcn que empreses lirivades ocupin un espai 
cluc ho de ser privatiu de la nostra Generalitat, sinó quc, cle 
mcs a més, pcrmeicn la confusib que quan, ernprcses privacies, 
estan utilitzant cls seus propis ernplcats unirorrnitció que és 
gairehk la dcis cossos de seguretat de la nrislra Generalitat de 
Catalunya, quan aquest Diputat clemana explicacions perque 
en una ernprcsa d’estiilvi, molt coneguda a casi nostra, s’csti 
permetent la iitilitzacib d’aquesta unii‘ormnci6 -no solament 
s’esti permetent que s’utilitzin empreses privades, sini, 
aquesta confusió se’ns diu que a ixb  és compethicia de I’EEstat. 

Nosaltres cntenem quc aixb és un deixiirncnt lotal de les 
seves funcions. Entenem que, en cleíinitiva, aixb és í’incomplf- 
ment dc la nostra Moció i ,  CII dcfiniliva, senyores i senyors di- 
putats, no percIern el bosc de vista. Ei problema na es un 1x0- 
bfcma de termini : és iin incompliment del fons de la Mocib 
que entre tots vrlrn ízprovar. 

Mol tes grkcies. 
El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Moltes grhcies. CIO- 

rrcspon ara a i’lklustrc representant dci Grup parlamcniari So- 
cirilista : el senyor I-tigini Clotas té ia prir.iiuIa. 

13 Sr. CLOTAS : Griicies, senyor Prcsident. Des de I’esch, 
si m’ho permet, i comenqar per dir que jo lamento haver d’in- 
lcrvcriir CII el punt de I’ordrc del dia que corrcspon en aquests 
iliomen ts, pcrque, efectivament, cs tracta de constatar tina 
vegada més I’incomplirnetit per part del Govern, e11 aquest 
cas, de dues mocions aprovades pel Parlmcnt. I faria nieves 
les lxiraulcs dels 13iputats senyor Alay i senyor Oriol quan 
cicien quc 61 fons dc la qiiestib 6s que, efectivanient, no es co- 
mplien aquestes mocions. I el senyor Conseller ens deia que 
demanava cxciises perqui: potser en alguns terminis, en els 
dels quatre mesos, 110 s’havia pogut complir, per6 qtic el fons 
dc la qiiestib sí quc s’havia cornpleri. 

Doncs, nu és així. En realitat, estern parlant d’uzia actitud 
política del Govern de la tieneriilitat i de la mii,joria absoluta 

que l i  dóna suport, que, ajudada per un buit reglamentari que 
avui és del que estem aquí tractant, i amb la seva actitud gens 
institucional, contribueix a crear un buit en aquesl Reglamcnt 
i en la miinera de comportar-se en el control de Ics mocions 
que aprova aquest Parlament que, per part de I’Executiu, 
tenen els diputats d’aqitesta Cambra. 

A qub em refereixo? En primer lfoc, senyor Conseller, em 
refereixo a l  fet que, et’cctivamcnt, no es cornpleixen aquestes 
dues mocions que en aquests moments estern cichatent, ni la 
que aqucst matí s’ha estat debatent, ni probablement -com 
ho podrem comprova-- les quc podrem veure el proper dime- 
cres. ks mes, afegiria jo, de les cent i escaig mocions aprovades 
en aquests Parlament des de I’inici de la primera legislatura, 
probablement molt poques, molt poques, s’han complert; pro- 
bablement, podriem comprovar -de nou, dic, 
lamen tablcmcnt- com més d’un centenar d’aquestes mocions 
no s’han complert, i no s’han complert no en l’aspecte del reti- 
ment de comptes, sinb en I’aspecte tampoc dels terminis, ni 
tan sols en els aspectes quc eren recomanacions vinculants, 
perque sbn aprovadcs pel Ple de la Cambra, a I’Executiu. Pero 
és quer senyores i senyors diputats, senyors Conscller, no es 
compleixen les lleis per part de 1’Executiu que aprova aquest 
Parlament; no es compleixen els desplegaments reglamcntnris 
de les lleis aprovades per aquesta Cambra. Li recordaré, per cx- 
emple, la Llei de Normalitztició Lingüística, on tots vos~ks re- 
cordaran que t& diversos reglaments ¿i desenvolupar sobre la 
normialització lingiiística en els mitjans de comunicacih, en I i i  

justicia, etcktera, en l’cscola, i ni tan sols aixo s’ha complert. 
No s’ha complert el desplegament reglamcniari de la Llei d’Ar- 
xius, ks n dir, ei Consell Executiu de la Generalitat no co- 
mpleix gairebé res del que aquest Parlament li recomana o l i  
imposa amb una mocih per al seu compliment. 

1 dic que avui estern aquí davnnt d’un buit, R causa de la 
manca d’nctitud institucional per part del Govern i de la majo- 
ria que ii dóna suport, perque e i  realitat r~ que cs tractaria 
avui de debatre aquí  6s de la constatació de l’incompiirnenl. Jo 
no vull repetir el que els nostres representants --i en les dues 
mocions qiie en aquests moments corresponen van ser els dos 
it4ustrcs companys senyors Casares i Garcíii- van fer avinent 
en el moment de su  bstmciar la intcrpeflacib i la corresponent 
moci6, perque avui no es tracta d’aixb : avui, dcl que es tracta, 
6s de constatar que si que hi ha hagut incompliment de moci- 
ons. I aixo -i per aixb en I’inici d’aquesta brevissima intcrvcn- 
cib em referia al buit parlamentari -, la Mesa del Parlament, cl 
President i la Mesa del Parlament ens ho donen, ja, quan en la 
tiortna supletbria corresponent al punt tercer de I’article 126 
del Reglament, que afecta el con tro1 del cornplimetit de les mo- 
cions, ja diu,.. rccordari: que I’apartat tcrcer clc I’article 126 
diu : <<Si el Consell Exccutiu incomplia la realitzaci6 dc liz 
mocib o si no retia comptes ii la Comissib I’assumpte passarli 
automiticament a l’ordre del dia del primer Ple que tindrh el 
Parlament )>, i la corresponent norma suplctbria diu, en el seu 
apartat tercer, també : (< El criteri de la Comissi6 no ks necessa- 
ri quan I’incomplirnent de la Moci6 o el no-retiment de co- 
mptes 1’lel Consell Executiu és constatalslc objcctivarneril pcr 
manca de tramesa -com és cn aquest cas- en el temps o ter- 
minis i cn forma liribils de la documcntació scqucrida o perquk 
no s’hagi sol*licitat sessih informritivii rcspccte ayuclla davant 
la Comissió competen t. )) 
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(<En aquest suposit -i avui es kictr? cl’aixb- el Diputat o cl 
Grup paclanientari ho podcn fer avinent ii la Mesa del 13íirla- 
ment o al Prcsident del Parlament, el qunl, després de compro- 
var les dades, ordena 111 inclusib de !’incnmplimeni de la Mocih 
en I’ordrc del dia del primer Ple quc ha de tcnir el Parlatnent. )> 

Per tant, sc suposa quc en l’estrictc complimcnt d’rlllb cluc 
preveu cl Reglament i ci’ailb que prcveu ima tiorrna supletoria 
aprovada per la Mesa del Pdarnent, ha estat el Prcsident del 
PIirlament i la Mesa del Parlament qui ja, comprovades Ics 
dades, comproven, cfec tivarnent, que s’ha prodliit un incom- 
pliment per part del Consell Execuliu. 

Per tant, i per reprendre I’inici de la meva intervencib, jo la- 
mento haver d’intervenir, perque constatem una vegada més 
-i  d’aixb del que es tracta en aquest debat- constatar 
quelcom que ja ens han avanqat el President i la Mesa del Parla- 
ment, que cs produeix un incompliment. Un incompliment 
-ho repeteixo- que es produeix en el compliment de les mo- 
cions, en les recomanacions que s’efectuen des d’aquesta 
Cambra en 1’Executiu i en el descnvoluparnent clc moltes de 
les lleis del Parlament. 

Per tant, senyores i senyors diputats, senyor President, aquí 
del que es tractaria 6s que unit vcgada mbs constatéssim aquest 
i nco rn pl i ment, recri m i ncssim iques t a ac t i tud gens i nstituc io- 
nal per part de I’Executiu, que no contribueix gens ni mica R 
elevnr ei sostre de creditihilitat i prestigi que hauria cte tenir 
aquesta Cambra i exigir-las una major rigorositat en ailh que 
aprova la primera insiitució de Catalunya, 

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

ISlustre senyor Diputat. Correspon ara, tB la paraula HI nom 
del Grup de Convergkncia i IJnib l’ll4ustrc Diputat senyor 
Antoni Subirii. 

E1 Sr. SUBIRA : Senyor Presidcnt, senyores i senyors Dipu- 
tats, efectivament s’ha tornat a produir una repcoducci6 del 
debat de la interyetiacib i del debnt de la Mocib. En tots dos 
casos dels que ens ocupen. Jo no entraré en el tema del debat 
original, el que si nomks cn una frase, senyor hlay, vostk ha 
dit abans, vaste ha dit abans que, si el finarqarnent eriz bo, 
havia de donar per a tol. Miri, no s’lia de confbndrc un bon fi- 
narqarnent amb la bhla de Sant Fertiol, vull clir, aixb, és evi- 
dent. ~Riulles,) 

Passem ara it una altra alirrnacib quc s’ha fet, és a clir, el 
nostre Grup parlamcntari rebutja Frontalment, ks en total desa- 
cord amb I’apreciacib que ha fet algun Grup des d’aquestri tri- 
buna en el sentit q w  no s’han incomplert els continguts mate- 
rials de les mocions. Nosaltrcs hem escoltat de dcbb, iitenta- 
ment, ei senyor Conseller i arribem a la conclusió quc els con- 
tinguis materials de les mocions s’han complert. Ikrnpoc 
podem admetre que cs f i x i  I’afirmació, sense acompanyar-la 
de dades, que no s’han complert ccnt mocions d’ayucst Parla- 
nient, Vull dir, aixb és una cosa absolutammt innacceptahie 
cies del nostre punt de vista, que es Faci l’afirmacib. 

De iota manera el senyor Diputat que m’ha precedit en l’ús 
CIC la paraulu ha tornat a posar la qiiestii, allA on realment ks, és 
a clir, l’ha tornat a posar sobrc GI significal del tramit de reti- 
ment dc comptes. T Elavors, sobre el significfit d’aquest trhit 
de retiment de comptes jo crec que s’ha propiciat una certa ceri- 
monia de la confusió, confonent el compliment de IR M o c 5  cn 
els SCUS continguts materials, cosa que nosaltres afirmem que 

s’ha fet, amb el compliment del t c h m i t  de retiment de comptes. 
Ei Conseller ha fet una argumentizcih quc jo crec que 16 la 

brCa tremenda d’aqucli argummt que amh lbgica 6s dels mcs 
potents, que ds I’argumcnt de rcclucció a I’ahsurd. Es a dir, es 
fa una detcrminacla hipotesi, es trcuen les conclusions Ioh’q 51 ues 
i, si s’arriha a un absurd, vol dir que la hipbtesi era falsa. 

Em permetran, senyor Alay, que faci unit miqtietri de profcs- 
sor, una rniqueta, perquk resulta que farina part dcl t m ~ i  ofici. 
Imaginem-nos una Moció que digui : <<faci’s I’acciÓ x abans de 
sis mcsos. >) Molt be, si no es fa I’accib x abans de sis iiiews, lla- 
vors cl Reglament dóna quinze dies més pcrque o cs fa, pcrquk 
esdoni compte de si s’ha fet o no s’ha fet i per quins molius. 

Suposem ara una altra situació. Una Moció que digui : 
((fixi’s l’accib x, i no marqui termini. Llavors entenc que es 
pugui discutir si els quatre mesos supleixen el termini inexis- 
tent per al compliment del contingut material de la Moci6 o si 
simplement marquen una data per& s’informi de com esli 
a116. Aquesta és la meva inlerprctaci6, la segona. Perb vosb% 
fan la primcra, 6s a dir, vostes fan la interpretacib quc els 
quatre mesos supleixen el termini de compliment material 
Pcrh examinem qui: passaria si e3 fes aquesta inlerprctacih, és 
:i dir, si la hipotesi fos : {(els quatre mesos signifiquen un peci- 
ode supletori de compliment del contingut material D, i llavors 
ens trobéssim amb una Mocib com la que hem cxaminnt en 
primer lloc avui a la tarda, és a dir unii Mocih condicionada, 
una Moció que diu : {(si passa x, faci’s y>>,  llavors liassen 
quatre mesos, no s’ha prothfit el supbsit condicionant, és ii dir, 
no s’ha produ’it x, i llavors qui: vol dir? Vol dir qiie s’hii d’annr 
si mplemcn t, els quatre mesos són perqui: cs vagi simplemcn t, 
en aquells quatre mesos, ial corn ha rcconegut el Conscllcr, es 
vagi a la Comissi6 i es digui, senyors membres dc la Comissi& 
el suphsit x no s’ha donat, per tant no hcm fel l’acció y. 1, si no, 
si, si, el que passa 6s que de vcgades de no entendre els argu- 
ments se’n lioi fer broma. .+ ( R j a I i d  Liavnrs pot passar, 
podria passar, si interpretéssim que cls quatre mesos, si inter- 
prciéssim que  els quatrc mcsos cxigeixen el compliment rnatc- 
rial del contingut de la Moció, quk s’hauria de fcr, fer i’ncci6 y 
si no s’ha donat el condicionant que manava la Mocib? Aquest 
exemple que, a més a més, s’ha Iirodu’il avui aquí a la Cambra, 
i que el senyor Conseller ha explicat molt clarament, jo I’he es- 
quematitzat perquk em sembla que des d’un punt de vista 
doctrinal ti: irnporthncia, cl’interpretacii) del Reglament, 
perquk és clar ens trobem -i ara entro en una Última ciapa dc 
la meva iniervcncih-, ens tcnticm amb un mccariisme quc 
només hn estat utilitzat en ticIuesta Cambra avui, i a la liassacia 
legislatura tambk pel senyor h k y .  Jo  em pregunto per quin 
motiu avui el senyor Alay utilitza un mecanisme que podria 
haver utilitz,at desprh de quatrc mcsos ti’aprovar-se les rnoci- 
ans, quan cstem davant de mocions que iina va ser aprov& 
I’abril del 86, l’altra va ser aprovada -la més reccnt- el febrer 
del 87, perb I’dtra va ser aprovada el 20 de juny del 85.  Per qui: 
no rlcrnaniiva el complimcnt cl’aquestcs mocions abans, 
senyor Alay? No scri pas perque en aquells rnomcnts el scu 
Grup també donava suport al Govern i el  seu grup rorm:lva 
part del Govern? 

Senyor Prcsidení, res mks. 
Moltes gracies. (Remnu de veus.) 
El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Moltes gricies, 

Wustre senyor. Senyor hlay, 1’11-lustre senyor Dilrutat Alay 



. .~ -- 
DlhRi DE SESSlONS / P-Ncm. 100 / 26 juny 1987 / SESSI6 PLENARIA Nljm, 74.2 

-.- ._-- -. . --._ ~ ~ 

4616 

no té dret a intervenir perque ha cstat citat i 110 ha estat al.1udit 
cn cl sentit yuc preveu el lkglameni. I imgina aqucsta Prcsi- 
dhticia que vostc vol fer irs d’al~lusions i no creu que 
corrcspong iiin. 

Moltcs gricies, senyor Ality, 
I11 Sr. AJAY : Jo nom&s vo!iadir..> 
121 Sr. VICiY’RESII>llNT I ~ R I M E R  : Escolli, perh si 

nornks ho volh dir, i ho diu ... ( ~ ~ i a k ~ , ~  Si us piw,  si LIS plau, 
senyor Alay. 

136, nyuesta Preskiencia demanaria ;.i la Cambra si tindria in- 
eonvcnicnt q w  cl p ~ i n t  tretze sc substanciks tot scguit, tota 
manera que a l’ll.lustre Diputat interpei.lant 1111 compromís in- 
ellidible l’ohliga il alisentar-se d’aquí a una cstona i, pcr tant, 
ctcmanaria, si no hi ha inconvenient, substanciar la interpct-la- 
ci6 núincrc) 13, cluc 6% la que f~r i i iu la  el senyor Alnioni 
Lucchetti al Consell Exccu tiu. No hi  llit iricotivetiient, pcr tant 
1’11-lustrc iliputai senyor Lucchetti té la paraula. 

RI Sr. i,IJCCII IRTTI : Senyor President, scnyoi.cs i senyors 
di pulats, la i n tcr pe Elació que hcrn presen tai a fcc ta de tniincra 
important la produocib cl’un producte hisic, iiqui H Catalunya i ,  
en gcncrd, pec II I’economia de tot I’Xlsiai, i rnolt cspecialrncnt 
per’ i i  ~imi comarca corn ks I n  corniirm del Bages. .I0 no voldria 
iira cxplicar-las la importrincia de la potassa, pcrqiii: suposo 
que cls llihrcs d’lkluaicirj Generai Bisica que més o menys, o 
I’cquivalcnt que tots nosaltres lictn cultidia t ,  ja ens cxplicaven 
cluc crit u11 compoiwnl csscncial cicls htiiitxants, i ,  pcr tmt, 6s 
L I I ~  prorliictc cssenciat pcr a I’agricultur’a. N o  m’hi vull es- 
tendre. U1 que sí que és impoclimt de deslacas i hn ; ipmgut a 1;i 

premsa aquests iiltims tcnrps 6s que hi ha di f ic i i l l r i ts  en el 
S C C I ~ I * ,  hi ha hagut expeclicnis de t‘cgiilacih d’ocupacih en el 
seclor aquí H Critaiunya. Rs un sector nioli coipcjat per ia intcr-. 
nacionaliíxzacih dcl mercat, un seixanta pcr cent del mercat 
munclial tic la potnssa cs internacional, i nornbs hi ha dolze 
pa’istis productors de potassii, dels quals Catalunya, qizc és el 
63W~ LICI lotitl cluc cs proclucix a I3qxinya, ocupa tm Iloc 110 molt 
clcstwcal perh important. 

Aqui ii  Cataliinyii, i cn general ;i Espaiiyii, tenini l’avantatge 
d’un incrait intcrior molt important, cl’ui~cs quotcs d’cxporla I 
cih importatzls, u11 45, 50% CIC Ili ImducciO s’exporia, la crisi 
actu;d csli feni aparkixcr iiii perill, que ks la irnportaci6, espcci- 
Arnent d’1sI;icI i rl’Anglatcrrn, aqiicst ens scmblíi un fenomen 
preocupant, preocripíui t i potser inevit;ible, des dcl E J L ~ I I  t clc 
vjsiii de la lihci*ditfiicib, cluc nosnl tt-cs comparlini, cicl mcrcat 
i ntcrnacional i, coi 11 he (li t ~ih i ins ,  hi ha u t i  po te iiciiil ;iq ui 11 Ca- 
liilunya important, els estudis cluc: nosaltrcs hcm consultai cx- 
pliquen q ~ i e  hi hi enire cinquiirit;\ i setuniii anys cl’exlraccib CIC 
Imtassu a un ritine crcixcni, a i111 rilinc d’un 3% anttal de 
crcixcincni --encara hi linuria rcscrvcs per ;I cinquaiita, setanta 
mys-, pcr tant, penscni quc quest és lm tema important. 

Quiix sbn els problcmes qiic cs planicgen cn  aquest 
moment més apressants? 13robiemcs, cn primer Iloc, de tipus 
est ruc: t im 1 Les cxplotaciotis, uquí ii (Li t d  unya, tcncri di ficul - 
Iais cst ruciurals, prcscnten cli Iicul t ;i t s CIC mccunitzacii>, que, 
pcr iml, suposen una ulilitzacih tie mA rl’obni mks c=xtc:nsiv;i 
qiie HO en itttrcs piisos, comli~iranl-ho, sdmlot,  per exctnple, 
anil> Israei o oompuranI-ho amb Jordhnia, amb CnnadA, etcctc- 
TU, qtic tenen prcus m&s baixos, pcrb, per m i t r a ,  tenim una ri-  
qucsa de mincriil brut superior; iina abshicia de despreniment 
de gasos, una proximitat ilcl por1 de 13arcelona -i shc tiiolt 

esquematic- que donen, per tant, una preskncia, encara molt 
activa, de IH ~ Q M S S ~ I  catalana en el conjunt del mercat internmi- 
onnl. Ens Iicm trobat amb la ~;iig~icl:i del preu iiitcrnncional, 
per rams que ara IIO m’hi vull estendrc, CIC la crisi agrícola a 
Eslais Units provocaria pel que sigui -ara no m’hi vull cs- 
tendre penluk seria niell llarg- i ha creat uiia glierra comcrcial 
que ha fct baixar els preus cl’iitiii mancra cxtraordiniria, els 
llindars dc i*enclibilitat, Ics ernprcses han posa1 les seves explo- 
tacions per sota els llindars cle retidihiliial i cn aqucst moment 
hi ha aquestes dificultats. 

Wosal tres, conscients que ayucst és ~ i n  prcihleriin iniportant 
per ii Catalunyit -hi insisteixo, cl 83% del total de procluccib 
de la potassa que es fa Ilspanya s’extreu aquí a Catdnnya- 
pensem cluc la Generalitat, Ihgicarnent, ha de preveure les clifi- 
cultats que cl’aquí scgurriment a set o vuit anys tinc1i.A aquest 
sector, seguratnenl abans no es recuperi, tal com clicien els ex- 
perts, i voldríem saber quins shn els cornpmniisas, qu i~ is  sbn 
els progrmcs, quines stin les alternatives que la Conse1leri:i té 
per a aquest sector que, hi insistim, és un sector quc afecta 
molt ooncretamenl unii comarca, que 6s la co~narca del kigcs, 
que 6s ai costat de la comI-\rca dei ncrgucdri --i ja hem parlat en 
un  altre nioment dels prohlcn-ics derivals del carbb al 
Rcrguedii-, coniarqires amb no massa al terilalives quant a 
ocupaci6 i quc, pcr tant, pcnsccm que han de rnerbixer I’atenciO 
i la preocupxib d’aquesta Cutnbra. 

(li?. St: V i C , i ~ - I . l ~ ~ j ’ s i r ~ ~  Segoli subst iíiwix i’!. SI: V ~ ~ , ~ ~ - ~ ~ . ~ ~ ~ s ~ í I ~ ~ ~ ~  
Primer r n  Icr ciirwriri dol ciehit.) 

El SF. VlCE-PRT:STL)fiNT SEGON : Moltes griicies. 111 
senyor C( ) t i  sc I Icr d’l ncl i i  stria tk la parau la. 

El Sr. CONSIILLEIt i3’1ND~JSTRlR 1 JNI3<C;IA ( M x i i  
Alaverira) : Senyor Presidcnl, senyorcs i sctiyors diputats, 
ef‘wtiviamcnt, jo coiricideixo amb el sctiyor I.,ucchetti cn la im- 
portincia del icrna, en l;i descrilxib que ha fet del que represcn- 
la la. mineria clc la potassa a Cataliinya i a Espanya E 3a sevil pro.- 
.iecci6 intcrniicioiial ¡, per tant, cvitark dc rcprocluir la descrip- 
ci6 tncs u menys CIC la iibicació del sector en el coii.junt clc la 
nostra xtivitai minera i industrial i passaré ;I respondre cl qiie 
era I’objccte principal de la SCVB interpel.Ici0, es a dir, q~16 
pensi ikr o quines reflexions fa el i )epartament cl’lnctirstrisl i 
l’nergia sohre aquest tcma. 

Jo crcc que, de Ics distintes citiwx que ha cxpliciit el 13iputst 
senyor Lucchctti, ta liriricipal del problema pel quul estil pas- 
sant cl seclor de la mineria poiiissica c? Catalunyii, peco iíitnbk :\ 
tot Europn, i sobretot a 1’1:uropii cornunilhia 6s -ell h o  ha 
dit- la caiguda rlc;ls pi*cus cn cls rncrcals inter-naciotinls, pro- 
vocadit per la irrupcci6 dc les potasses d’al trcs (Xii‘isos; dl n’ha 
citat alguns, perh segons 1íi meva iníorrnwió i contrastada mi11 
grans especialistes del sector, que són eis que porten concreta- 
ment les empreses quc fan I’cxplntacii~ de la pohssa ii Catalii- 
nya, és bisicarncrit ki irrupci6 de potasses provi rients de la 
1Jiii6 Sovidica, i i  preus molt mes baixos que els coslas 
d’cxLracci6 de Ics mines de la Cornunilat Iiconbmica Eurapca; 
cf‘ectivanieiit la Unih Sovihtica cxplota unes mines de po~nssa  
en cl Mar Ncgre, es veu quc amb u i i s  costos redurnits --en el 
Mar Mort,  la Mar Morta- i aixi, l i  dOna ~ n c s  capacitats d’ex- 
portacih molt importants, i ha provocat, junt anih I’cxportaciO 
tambk d’ultres pa‘isos, perh principalnient d ’ i i q w s t ,  Lini1 baixii 
molt consirlcruble del preu intcrn;icional, 

Jo crec cluc no es  tan cl problema de la. rnincrIa de la potassa 
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un problctna de reserves de mineral -que, com ell ha cii!, 
existeixen-, ni de manca de noves inversions -se n’escan 
fent d’iinpnrtatits, principalment a Ics mities cie CmIoiiil-, ni 
tampoc de poca procluclivitat rcht iva, perque sbri explotacions 
amb u n  bon eslat d’equipament i de funcioniurnent. J o  crec qiie 
és un iirobleina cl’aqucs!s greus, de baixa del preu internacional 
i amb una dificultat per preveure ln recuperacib dei nivell de 
preus. 1, aleshores, aquí, la nostra actuacii, ha estat bisicament 
el que es preveu en aquests CIISOS, és a dir, la creaci6 d’uns me- 
canisnies quc, a nivell de la Comunitat Ecoiibmica Europea 
-pxpie és un tema que vil mes cnllh del problema de Catalu- 
nya o d’Espanya, sin6 que afecta tota la Comunitat Econhmicd 
Europea, pero, cvidentment, d’una mancra molt directa per la 
importhcia que té el sector dins de Catalunya-, creació, dic, 
d’uns mecanismes que permetessin compensar aquests efectcs 
de la baixada del preu i que permetessin frenar aquestes expor- 
tacions rnassives de p~isos que actuen fora dc l’hrea comunitk- 
ria; es a dir, en definitiva, aquells mecanismes automiitics de 
cornpensacib de preus interns en relaci6 amb els clcls mercats 
internacionals i la protecció davant cf’unes importacions que 
nosaltres considerem que sbn ii preu úurnpinx. I aqucsla 6s la 
politica que hem de fer, i és la politicu que hem ret : nosaltres 
ens hem dirigit ii I’AdministraciÓ central i ,  ii tr;ivCs de 1’Adrni- 
n ist riici0 central i conjuntament amb I’hdminislracjb ccnt ral, 
c i  la Comunitat Econoinica fiuropen, pcr liositr cn rniirxa cls 
mecanismes que ja preveu la mateixa Comunitat Econorniai 
Europea per introduir durant un periode transitori, perquk ens 
senibia que, de tota rnmcra, la recuperacib dcl preu internacio- 
nal pot tenir unes proteccions compensant aquesia baixa del 
preu iii~erniicional internament i, al mateix temps, una prolcc- 
ció de la Comunitat davnnt cl’uns preus dimp¡n,q. Aquesta és 
I’accib que l‘cm, que hem fe! i que continuarem fent, 
cn aquest terna. 

Ile tota manera, el senyor Liwhctti planteja Lin 

més amplitud, i 6s que aqucsta dificultat cl’un sector i 
se situa en cl Rages i, aleshores, quina és --rn’hS 

insistim 

lcmíi de 
npor tan t 
scrnhlat 

intuir de les seves paraules, o més ben dit, ho ha dcmanat ell - 
la polílica respecte al Ijagcs, comarca que esti prop rlcl Ikr- 
gucdi,  ~ i n a  d’elles direclament afectncla ja per la crisi de la mi- 
neria del carbó, com és el  Berguedi, i una dhra amb U I I ~  proble- 
inhtica sobre la mineriu potissica, cor.1 es cl Hages, amb scgula- 
cici dc trehall, corn ha dit  el mateix Diputa1 senyor Lucchetti. 

Jo voldria recordar aqui que  el Hages és zona de prcl‘erent 10- 
calilzacii) inclustrial per part de 121 Generditat, i cluc aixh reprc- 
scnta, per exemple, cn els tipus cl’iiitercs dels préstecs quc 
tcncn les empreses, cinc punts cn cl tipus cl’inteck, tant per a 
les inversions de tipus induslrid com per al circulant, durant 
un període de quatre anys i, i1 més, aquests cinc punts es doiien 
d’una inaiiera global cn cl moment de 121 sol-licitud o de I ’ ~ I ~ I - Q -  
vacib de la sol-licitud, i pcrmeten compensar immediatament i 
direclment l’amorlitzacih del principnl dcl préstec. Aquest k s  
un lip~is d’qjuz quc li: la Generiilitat per II unes dcterminadcs 
comarques i, concrctameni, aixb af’ecta el Bages i afecta el I3et’- 
gueck Aqucstes ylarkicles pressuposihries sbn, enguany, de 
cinc-ccnts milions cte pessetes i ,  per tant, ens poden permetre 
de donar uns Lijuts importants. 

Per altra banda, hi ha uns ajuts per la via tic Ics subvencions 
per 1-1 centrcs i iniciatives de scrvei conjunt ii la indiistria, ajuts 
de foment de Ics inversions i projectes conjunls crcadors CIC 

llocs dc trebali, i fonlent de la implantaciii de noves indiistrics 
--aquesta, amb  dos-cents milions ric pessetes, és la pnrtkla 
pressupostiiria cluc tenim. Tot aixb csth recollit en els clos in- 
struments que té cl i)eparzament d’lndústriu del 1)rcssupost 
aprovat per aq~ies~ I’arlatncnt, per ~ i i i a  buncla tipus d’interCs 
--cinc punts cn el cas dcl 13nges i ~anrbc  tlcl 13crgiiedk-- i ,  per 
I’ultra, su bvcncioiis per a totes aq~ies~es aclivitats que lcricn 
com a caraoteristica principal la implantacii) de noves indiistries 
i la crcacih de llocs de trcball. 

Vostks síkben quc un instrument important cle polilica ili- 
dustrial ha estat la %UR, cluc tenia i té con1 a finalilat Ibnamcn- 
tal 1;i lluita contra i’atur; que la ZUK 11s reprcsentailt uns ~ i n -  

tatges importants per a les noves inversions, que podicn unar 
fins a un 30% de subvencib a fons pxclut i que la riiiljana dc Ics 
subvencions que s’han donat a Ics zones %UR és d’un 21?h de 
mitjana per ii Ics inversions. La zona ZUR estil al voltant de 
Barcelona. D’aquestes subvciicions, dues terceres parts Ics 
paga I’Administracib central i una lerccra part la pagri la 
Generali tat. 

Aixo ha representat a la z m a  ZUR cinquanta mil milions CIC 
pcsseics cl’inversib i la creacib de quatre mil l locs de trcball. 
Aixb ha tingut un efecte, que és la concentrucii), altra vcgacla 
industrial, al voliant de Barcclonu, per aixh li parlo d’nqucst 
lema scnyor Lucchetli. 1, aleshores, LIII oljcctiu prioritari 
nostre ha de ser el reequilibri lcrritorial; i el recquilihri tcrrito- 
sial contempla, evidentmciit, en la meva i ntenci0, bisicament, 
el Bergueclii i cl RipolIes : el Hergucdk pcr la crisi de la mineria 
del carbb, el Ripoll& perque la comarca estil dectnda per L I ~ R  

crisi que cspcro que aconseguircm tots plcgats salvar, que és cl 
de la fiirga C;isunova, perb, de tota mancrii, trznt cii UIIII coimr- 
ca com en I’altra, la crcaci6 dc l locs dc treball altcrnatiw 6s ini- 
portnnh; perb tamhk, efectivament, al Bagcs, cotiiarca iiienys 
ncccssitada que aquestes ducs, pero Irimbé al Ihiges i, sobrelot, 
amb una  cert;^ inquietud quc pot provocar quest tctiia quc 
voste planteja. 

I ,  deshores, per aixb feia iot acluesi parkntcsi, pcr dir que, 
en aquests momcnts, hi ha un ict intercssant pcr ai Bages i per 
:i1 HerguedB, que és d tcrna del FEIXI< : vostc sap que no irni- 
camcnt el voliant de Rarcclona, quc correspon amb la zona 
%UK, ha cstat dcclarat zona assistida FEIIEK, sin6 tiimbi: tot 
l’eix del Llobregat, i, per hr i t ,  el 13ages i el Rerguedh; i qcic 1;1 

zona FEDER tc conseqikncies molt clares en  el lctna rlc les 
vies dc cornunicacih, per exemple, i que cns pcrmctrii millorar 
cnormemcnt ki cornunicaci6 cicl 13ages i ~lcl Rcrgueclii amb Bar- 
celona, qirc és ei que iiitcrcssa des d’un punt rlc vista cormh- 
mic; pcrb iarnbk estem estudiant cti aqucsts momenls la posi-  
bilitrzt -¡ iiixi) sí que seri;t un aiui important- que si 1’Admi- 
nistr;tciO ceniral inclou cn els setis pressupostos gcncruls, en 
els Presswposlos Generals cle l’kslat, uns ajuts pcr ii les cimprc- 
ses yuc  poden anur fins a un 20% CIC la invcrsih, aquests +juts 
serien desprh pagats per la Clomtini tat HconQmica 13uropca. I 
clic que s’liari d’incloure en cls Pressupostos Gencrals de 1’1%- 
t a l  perqtik vast& sap que la poiilica rcgional -i el FEIXR Cs 
polilica regional - que f’a la Comunitat konbmica liuropea, 
es Li a travks dcls Estats; nosaltres tambc cstern cn converses 
amb l’hciministracib ccntral i la Comunital Econbmica Euro- 
pea per nclucst tema, i si ~ Q ~ ~ C I T I  disposar d’un 20?h dc subvcn- 
ci0 R les iiivcrsions noves q ~ i e  es rxin en  l’eix cicl Llobregat i, 
per tant, en el Rages i cl Ikxgucdli, seria un ahjut molt considera- 
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blc, i aquestn clcsviacib que hi hagut durant acluesis anys 
--desviació bcnviiiguda cn línies geiicrals- a la xona de la 
%UK, es podria cstctidre ii tot  I’cix del Ihhregni i, per tant,  
a,juclar a creiir l locs dc treball altcrnatius al Bagcs i ai I3crguedi1. 

’l’orno al principi, la noslra ucció és de preus i de cornpensnoi- 
CJIIS rle preus i dc proteccirj ~iniihrnpinl:cn cls preus de ¡a potas- 
sa, iimb gestions i1 prop de 1;i Corn~~nitiit IkonAmica Iiuropeu, 
i, cluiinl id trnctamcnt dcl tema, els ~ io~ t re s  contacies amb 
Unibn cic Explosives Rio Tinto i amb ]’INI, que sOn cls propie- 
taris de les mirics principats dc potassa quc hi ha it Catalunya, i 
els iljuls tecnics i de tot tipus que els hem donai per rnillornr les 
explotacions, ~ O I I C S ,  fiin que Tcm un seguiment comptcri ti’a- 
qucst tema Iins qiie no trobem aquesta solucib que tr)is 
desitgem. 

Moltes &cies, senyor Prcsiclcnt. 
El Sr. VICL-PRES1 DENT SIiGON : Mol tes griicies, senyor 

Conseller. El scnyor Lucchetti té la paraula pet replicar, 
El Sr. I,UCCi 11:’i”Tl : Si. do in’alcgro d’haver donat I’opor- 

tiiriiiat al scnyor Macili Alavedr~i CIC venir aqui a explicar els 
SCLIS projcctcs amb la ZUK i amb els Ions de 13cscnvolupa- 
mcnt KcgionaI, per0 a ini m’hauria agradat mri;s qiic ens ha- 
guéssim cenirai cn el temi de la lmiassa; jo? dmcnys, la meva 
intcrpcblacib anava rcí‘cricia 11 un tema molt concrct, i jo iiisisti- 
ré cn aqucsl tcrnn moll concrel; a ini ctn semblcn be qucsies 
gesiions sohri: prcus, cornpcnsacid rlc preus, politicu llri/idiiin- 

pirix (lavant 1 a Gom 11 nit B t Hcon i) n i  i cii E LI ro lica perq LI C em 
scnibla importani, perh ens scmbla yiie estratkgicamciii cl 
tema fcmnictiiiil, des dcl nostre punt de vista, 6s LIII tema tl’in- 
versió cti itquests propers anys, 6s iiii teiiia d’invet-si0; i ,  CIC íci, 
algiitia d’iiyuestes cmprcses --Unibii de Explosivos ... I<xplosi- 
YO:’ Itío ‘I’iiiio, pcrrfh, setise la IJniOn- , j i i  ho esli Ikiit, ii Ciirclo- 
i iri  rii ha iinii invcrsió cle ini1 milions de pessctcs en clos anys 
lici posat. cn cxptoiacib la nova cxploiaci0 Victhria, i scgur;i- 
ment aixi) comportnrii cl t:inoarncnt d’u1-i dtre sector rlc les ex- 
~ilotacions, i licnsciii q ~ i e  aquest cs el camí. LI problcmu cle les 
iiivcrsions, CH nqucsl tmtiicnt, senyor- Alavcdra, ks qiie els 
preus intcr’nacions no fim rcntiihles les invcrsions i cls prcus 
s’hiiurien CIC rccuperur, com ii miri 111, ( I ’ L I I I  SO% m@s -scgoris 
diucn cls cxpcrh- com perq~ie les inversions siguin reridihlcs. 
I a nosaIircs cns scrnhla que ks aquí, piwisai i icni,  on I’aocib tlc 
I ’hi ni inis t rati 0 h II cie se I* a bso 1 LI ttinie 11 t deci d icl u. Pcr cl LI c? 
I’cIquC Ics inversions q ~ i c  110 es fiicin cn uyticsi pcríocle precisa- 
rnmt de dificultats, cn nqucst períocíe dc dificultats, les paga- 
reni quan, II comeiiGarrictit clcts anys tioríiiilii ,  es t-ccupcri un;i 

d l r u  vegada el scctor i ,  deshores, Cat;ilunya no ti1idr;:l d w t w ,  
Catal iitiyri 110 estari  j;i í l i i ib  les inversions f‘cics, neccssiirics pcr 
:i ocupar ui1 lloc cti cl nrcrcul intcrnucioiial. I ;zqirest ks cl terna 
qiie ;i nosaltrcs cns prcocup~i, i a ixh  és el cluc a mi m’1xiuriii 
iigridai cluc sc’iis hagués explicat, no cls diners, les inversions 
cluc: f i i i i  la GeneI-alitat, hhviumcni - tiosiiltrcs j u  sabcm cluc la 
C;cnerulilat no h ;~  ni dc f’cr les inversions clircctament, no 6s ln 
NCW I’wicih ni Ics scvcs coimpctkncics-, perh quines gest iotis 
CII coiicrci s’han l’ct, quiti progruma hi E I ~ I  pcr auonseguit- ~ L I C  

liquesics iiivcrsiolis cs lit‘in cnditvant, pcrquC nosiittres C:s a ix0  
cl qiic cns prcoc~ipa, ;iyucst 110 ks un GIS coi11 cl ctc curbh, en 
q~i i :  1;1 pt*eouupuciO cru hi ha o no hi liu curtx’) i ,  per tant, Ecs i l i -  

versions cluc es Imiieti f e r  era cn iu invcsligaoih, aquí hi ha tols 
cls cxpcsis -i em seiiiblii qiic vosti: i jo hem consultui el 
matcjx exliert, clesprCts eiis ho pocleni p:irliir- cluc tiosaltrcs 

Iiem  consulta^ -que n’hein consultat més d’un, malgrat 
tot-, ens diuen que de potassa n’hi ha per a molts anys --hi 
insisteixo-, les valoracions més pessimistes diuen cinquzintn 
anys a C‘u~dunya, les més opiiinistes diuen :;etaiit;i anys; per 
tant, pensem que val ia pena fer aquestes iiivcrsions, que 
aqiiest és un mercat, cluc cs Lin producte que té un gran [ i i t~ir, I 
no cs UII hws’ únicaineni pcryuk tingui u n  nicmt,  és ~ i n  fu tur  
cconomic, és u n  rUiLl t -  per al íu tw de la hummitnt, perqui2 cl 
tcnia agricola Cs un tema que estari ... - i ,  si iio, d’aquí a vint 
anys, els qui siguin cn aquesi I’arlament ho recordaran, llegiran 
aquesles paraulcs que dic jo i diran : <<quina mi) tenia el i)ipu- 
tat Antoni Lucchctli )) -, aquest scrk un tema que, cn enirw 
en el propcr segle, serh un dels tenies estrclla, el tcma de I’agri- 
cultura, el terna de I’alfmen~ació, i aixh no és una invencib 
mcva, sinó que h o  diircn lots els experts. Per tant, aquest és el 
terna que a mi ni’hauria agrada1 que hi haguéssim cntrat ~ i n a  
mica més : que es frzrh amb potasses de Súrh? L’INJ quina ncti- 
iud lc?  Nosaltres entenem que 1’INl IIQ csth invertint en 
aqucst Inotnenl, eslh invertint a Explosives Rio Tinto, est;¡ in- 
vertint norriks a Cardona, no estli invertint ;i Sallent, qui? passa 
amb tot n i x h ?  

Perque, 6s ccri, que la Unib Sovictica ha augmentat la seva 
proclucció i ,  per tanl, aixb ha estut utic? de les causes; I’allra 
c;iusii és les iriversions que s’liiiii fet ii I’Oricnt Miiji, sobretot a 
Jsracl i ;i Jorclknia -.jo hc citat qucsts dos piiisos- i al Canacli, 
sOn piisos que han inveriit molt aquests últims anys, molt 
;icjties~s iiltiins anys, que tenen, a més, un tipus d’explotacih 
--sohrctot les explotucions al vollant del Mar Mort- malt 
iveiiys cmtnscs, pcryul: les tenen, diguem-ne, a llor de pell i ,  
per t i i n l ,  l’extraccib cs molt més econbinica, pero j o  ilisisteixo 

Estats Units, l’cxccclcnt de producies agricolcs, sobretot de ce- 
iwls, cluc, cn iio poder-se col.locai. ii la UniO SoviCtica 
-pcrquc la UniO Soviktica s’ha baslit rl’altres Ixiisos, sohrctot 
clc I’Argenlina- ha prov0~11 L L ~ M  crisi que lifi hagut dc scr sub- 
vcncionada pel C;overn dcls Estrits Units cn cls sectors agríco- 
les i aixb ha portat, per tm t ,  LIII cxccdcnt iinportantissim de ce- 
reals qirc l i ; ~  cstiit m i b é  --diuen tots els experts- LIIXI rlc Ics 
caiiscs de Ics baixes de p~*cus i cluc ha cncctat aquesta guerra co- 
nicrcial; aixb, jun t  amb Pes inversions forles que han fet 
:iqucsts allres piiisos que deicm, ha cncetat aquesta gwxra co- 
met-cia1 A nosdtres, sincerament, eiis scmbla que cal utiii pro- 
gmmacib i cal una atenci6 m k s  clara per part de la Generalitat 
i+cspectc ;I ~icltrcsi tema. 1 I i  ha hiigut cstuciiosos que han dit  qtic 
cl que cd aquí u Cata lunya  ds anar u unl-1 iinilicacih CIC totes les 
explotacions en u t i i i  sola empresa, cluc és d x u r t l  que xpií ;I Ca- 
talunya hi liugi E’cxplotacii! de potasses de Siiria cluc és dc I’INJ 
i hi hagi I~xplosivos I<ío ‘J’inio, iimh ducs expIot;icions, ;I 
Salleni i ii C:ardon;i. Pensem cluc aixo seria unu prcouupxih ini- 
portunt pcr part de !:I Ciciieralitut, aixh seria intentur centrar ci 
tcmii, no per resoldl-c el probleina coni sembla que s‘&l reso- 
lent, i i i i  torilzanl u n i ~  empresa pel-quk fiici L m  expcdicnt de rc- 
gu I HC i O ci ’oc 11 p x  i O, de su s peii si 6 de con t riic t es d I: t rc ball 
ciui+ani ics mesos; aqucsta I’i~niou sol ~ i u i i )  que fins ara nosaltrcs 
liavícm vist --els conixics respccte als prcus tm eis coneixíem 
i eiis alegrem qirc s’hagin ret-, perb fins ara la Cicncr;ilitat 
I’iinic cluc t w i a  fet cru uutnritzar cxpedients de regulitcii) d’o- 
culxiui0 dc suspensih dels contfiictes clc trebull cluc clcsl-,t-ds, 
per riltni h:inda, Ics mipreses no han tingui ni neccssit;it de 

cn  la  importani crisi cconbmicn.. . perdb, crisi ugrícoh dels 

............. .. ......... ..... . . . .  . ..... . - _ -_ ... ...... . ..... .... .- - - .~ 
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posar líi prBctioa perquk, afortunnclarnent, ei incrcat s’ha man- 
tingut -als preus que eslan, perb el mercal s h  mantingut-, 
la demanda s’ha mantingut, i ,  per tant, I’ofcrta ha pogut re- 
spondre a aquesta demanda, Ni Explosivos Ric, Tinto ha aplicat 
l’expedient que li va concedir, quc li  va autoritzar 1’AcInii- 
nistracih, ni en aquest cas Potasses de Siiria hii aplicat tampoc 
l’cxpedient que inicialment volia demanar i finalment va 
acabar no demanant-io. No l’hii aplicat perqui: no se li va con- 
cedir, perquk no el va demanar davant l’oposici6 yuc van fer 
els treballadors. 

A nosaltres ens agradaria veurc molt mks claramcnt aqucst 
programa, senyor hiavedra, de política econbmica de la Gene- 
ralitat per ai sector de la potassa aquí a Catalunya. 

Res mks. 
El Sr. VICE-PRESIDENT SEGON : El senyor Conseller té 

la paraula per contestar la replica. 
El Sr. CONSELLER I~’INDÚSTR1R I ENERGIA : Bé, el 

senyor Lucchetti i jo segurament hem consultat, cfectivamcnt, 
el mateix expert, perque corn que ni ell ni ja som, em sembla, 
experts en potassa és normiil que anéssim a consultar els ma- 
teixos, i corn que d’experts en potassa tampoc n’hi ha a cada 
cantonada, doncs, forCosclment caiem en les mnteixes perso- 
nes, i aixo és bo. Que en traiem conclusions diferents? Es veu 
que la convcrsii va anar per camins diferents.. e ell devia consul- 
tar algú més. Jo crec que els temes no es resolen -tcriim con- 
cepcions diferents, evidentment, de la soluci6 dels problemes i 
una filosofia politica ciifcrent-, jo crcc que els problemes no 
es resolen fent un programa i una planificacib; aixb scria mwsa 
senzill i aleshores hi hauria una sbric de pliisos planificats quc 
ho resoldrien tot i hi haurien plans que ía !’Estat que ho re- 
solclrien tot i els problemes planificats dc les empreses púhli- 
cp~cs, doncs, donarien solució a lot i veiem que pi-ecisamcnt IIO 

és cl cas, ni a CiMunya ni a Espanya. 
Jo crcc malt més en el que pensen les cmpreses i cn el mer- 

cat. I, evidentment, aquí el problema principal ha estat una 
caiguda molt forta dcls preus intcrnacionnls, quc crea una gran 
perplexitat R les empreses i aleshores el senyor 1,ucchetti ve 
aquí, i diu : (<inverteixin)> Home!, vostk ha vist, senyor 
Lucchetti, que una empresa quan cauen cls preus inlcrnncio- 
naírnent es llanci a iin programa decidit ri’invcrsib? (Remor U‘LJ 

veus.) Una adrninistracii) també‘! Aixi, vostk encara creu que 
l’Administraci6 rcsol els lirohlemes econbmics? Doncs, miri, 
jo crec que no. I aquesta és la gran direrenciii de filosofia ... 

EI Sr. LUCCI-IETTI (de ikscd rstund : I si ens hi posem 
nosaltres.. . 

El Sr. C0NSF:LLEK D’IND~JSTKM I k:NERG;IA : No, 
no, no I’hi deixarem posar, perqui: ho acabariii d’ensorrar (Ri- 
dies.) Aixh, estigui tranquil que no I’hi deixarem posar. 

Ef’cctivament, hi ha un problema de prc~is intel-nmionals; 
senyor Liicchctti, aixh ho condiciona molt i 6s una caiguda 
molt forta, I aleshores el quc nosaltres hcm de fkr és fer les ges- 
tions perqub la Comunitat Econbmica Europea ens protegcixi 
clavant d’liquesta invasió de productes de ia Unih Soviktica --i 
no és cap al.lusi0 personal hdie ,d- -  i, alcshores, en aquest 
C H S ,  hem fct lu  gest% quc havíem CIC fer, que hi hagi els ~ I C C H -  

nismes interns per compensar aquesta baixa cle preus i que hi 
hagi una política ~~ntidiirnping i cstar en contactc amb les empre- 
ses; m, que el Conseller d’lndiistria de la Generalitat o el Mi- 
nistrc cl’lndústria de I’Estat espanyol vagi a !’INI o vagi ii Ex- 

plosives ... -pcr cert, que ii I’lNI hi vaig 1’1 de juliol per parlar 
d’aquesl terns-, vagi a Explosivns Río Tinto i els digui : <cEs- 
colti, inverteixin >) ... Miri, les ctnpr*eses pbbliques i privaclcs 
inverteixen cn futicih de Ics cxpcctatives de benefici.. . ~ X r r n w  
de \ V l f S J  

Sí ..., bé9 doncs, ii qui ho haig tl’explicas si l’inkrpel~lmt ks 
voste ? (R ilr Iks. 1 

€36, aleshores, la creació de llocs de trcball cllternatiirs -que 
vostk diu que jo aproflto la tribuna, i la trihuna I’aprofitein 
tots, voste també, per explicar et que ens convé-, doncs, la 
creacili de llocs dc treball alternatius al Uages i al 13ergued;:1, si 
jo nomes li haguks parlat de la potassa, vostli: hauria pujat aqui i 
hauria dit : < < i  llocs de treball alternatius al Bagcs, quk? )) Oi 
que ho hauria dit? Doncs, jo ja rn’hi he Einticilyat f i i a i l d ,  i 110 

m’ha m v i t  de gran cosa, pel que veig, perb jo crec que si en el 
hages podem subvencionar en un 2O0/0 les invcrsions industri- 
als, sixb ks molt important, senyor Lucchetti i tant de bo quc 
ho aconseguim. 

Mol tes gricies. 
El Sr. VICE-PRESIDENT SEtiON : Moltes grkics, senyor 

Conseller. 
(LY. Sr. Lucdwtti &mam p ~ ~ r  paríor pr. uI.Iusicirrs.) No, no, la 

Unió Sovietica n o  és present, i ,  a mésa més, només ha estut us- 
rnen tacla, no aldudidii (Romor & uerrs.) 

lntcrpellaciii al Consell Executiir 
sohre la refnrrna dels Serveis tic 
Sanitat i Produccih Ramadera 

Passem tira ¿i1 punt scgüent de l’orclrc del dia, que és la intcr- 
pellació al Consell Executiu sobre la reforma dels Scrvcis dc 
Sanitat i Producció lhnadera, cluc formulen cls Diputats seny- 
ors Pere Ayguadi! i F1:slevc Tornis. ’r& la paraula el scnyor Pcrc 
Ayguadé. 

E! Sr. A Y G U A D ~ ~  : Senyor Presicient, scnyorcs i scnyors cii- 
puists, la interpel.laci6 sobre la reestructuracib dels serveis de 
sanitat ramadera podria semblar que simplement és una qiies- 
t i i ,  que afecta a un terna de prodwci6 animal o de sanitai 
animal, pcr6 no és així; és un tema que tc una enorme impor- 
thncia per 8 la salut, per al benestar del con-junt dels ciutadans 
del nostre pais. 1 u n  és perquk hi ha tot un conjunl de malalties 
i tot un conjunt d’anornalies que poden ser transmescs des dels 
animals cap a Ics persones. M:ilalties, problemes que catla dia 
cs relieteixen en el nostre pais, tndauradament, en malalties 
dc tipus parasitari o, sirnplcment, dc tipus rncnys important, 
pcro sí que els podem anar constatant en la lectura clcís mitjans 
de difusió social 

En cl passat, no solarncn t cies de la perspectiva econbmica, 
sinó tamhé des de la perspectivii sanitiria, la situaci6 era ahso- 
lutament cabtica. En el passat, ayucst Dipuint cluc els parla 
havia tingut la sort que en el si de le Conscllcria d’Agricuitura 
exposiir, explicar i portar, cn nom dc la üni6 de Pagesos dc Ca- 
talunya, cl Sindicat de la Unió de Pagesos de Catalunya, tot un 
conjunt cl’aliernativcs que permcticn, nnih la morlkstia passi- 
ble, cl-inviar aquella situacih de caos absolut. 

En I’antcrior legislatura, el Conseller d’hgricullura no v a  ser 
capaq ni tan sols de plantcjar-se o d’iniciar una recstructuracih 
dels serveis de vcterinkria, tant a nivell cle producció animal 
com a nivell de sanitat. En aquesta ocasi6, Jo volclria rcconkixcr 
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productors, ;i Ics indústries i a l’econornia clcl pais. 
Respecte a Agricultura -he ~ O S E Z I  íqucst pctit exernplc de 

Sanitat-, m’agradaria, des del punt de vista més positiu, i t i -  
tentar d i r  que la reforma ds una reforma quc ha de continuar i 
que s’ha accentuar. S’han de corregir la precipitacih i els errors 
que s’han vist o que s’han pogut constatar durant aquest inici 
cfe Iu reforma. Així, yualscvol ramaclcr del nostre país ha dc re- 
alitxar una guiti sanitiria, In qual no solament és un clocumeiit 
burocritic que li permet B la Conselleria o a l’Aclrninistraci6 
controlar I’origen i la dcstinacici dels animals o la siinitat d’a- 
clucsts animals, sinb que, a la vegada, és una certifrcacib que 
aquells animals estan sanitiiriamcnt bé. Doncs, bé, com es pot 
comprovar o es pot cerlificar, per part cl’un profcssioiial, cn 
liyucst cas un funcionari, que aquells animals sanith-iament 
estan bé, si 110 els veu? Si ho fa des $una oficinit en els locals 
ccntrals de Lleida o encara que sigui en una oficina territoridit- 
ztida sohr-c la comarca, encara que sigui en un lwtit poble, pcrb, 
cvidentment, el yuc 6s clar 6s que no es vcu quina 6s la sitiixi6 
dels aniinals. Per q~k? tlerquk la rdorma, si bé que ha estat 
iitii, nccessiiria i és molt important cluc s’híigi iniciat, h;i con- 
vcrlit simplemcnt en burbcrates els vetcrinaris titulars que 
abans feicn iina tasm yiie, a inds de ser burocriticii erii tambd 
dc control pcrguk cra sobre ci territori, sobrc els rnatcixns IX- 

gesos, per6 que, evidentment, 11cr aquella estructura cnbtiai, 
Iiemictin qualsevol harbaritnt, si ei veterinari ho volia. I li 
hnvia puf‘essionals que ho feicn magníficment bk, ahsoluta- 
nient rcspcctables i ii honorar, pcrb tambk hi havia protcssicl- 
rials que perrncticii el caus i la total i absoluta insegurctat eco- 
nhtnicn del scctor o smitiria per i1 la pohlaci6. 

Avui, aixb, se solucimu pes la viii dc reocgai-iitxiir el territori, 
pwi) no se soluciona pel- atansar’ el veteriniiri al pr*oblctixi Q ;I 

csnhixcr quina 6s la veritatilc situacih. S’lhan convertit cls vetc- 
rinaris en servidors de la burocrhcia, 

Scnycires i senyors dipiitrtts, s’ha afirmat CII diferents ocasi- 
ons quc s’ha birsazt ... o qiic la  reíorma continu:i, que no s ’ a c d ~  
en ct moment que s’iinicia, sin0 que m i r i  millorunt en passar el 
temps. S’ha anunciat, curiosament fa clos o trcs dies, CH cls 
mitjans CIC comunicacib social -~arnbk sc n’havia rlonat cnn- 
cixeinciit iils col.lcgis dc veterinaris i allrcs ilocs-, la conti- 
nuacih d’aqucstii reforma de, pcr cxcmple, I’cxecució CIC Ics 
guies sanithries, i es diu que quan Lins animals a n i r m  a l’cscor- 
xarlor-, amb deslinacib, per tant, a un cscorx¿dor, ja no cs rcalk 
mA la guia pel vcterinari, sin6 que ho farh el  inatcix riirnxier 
amb 1111 documenl que, pcr tant, per :i I’irnic perque serviria 
seriii per garantir tl’on venen i oi1 vati. t’cro 6s quc el docunient 
qrre es prescrita com 11 tipus i yuc possibleriient s’aplioaria, és 
un docunient e11 el q~iaE se l i  diu al ramudcr que certifiqui qiic 
els animals, que cl ramal. qiie ell traslltida cstii ahso1ut;imcnl 
Iliurc de qualsevol mdaltia o no té cnp mena de sírnl~torna. 

Com és pnssible, cnm ks possible que cs doni n L i t i  ramnrler 
li1 possibi l itrit CIC garmtir  que aquells animals estan sa tiitiriri- 
mcnt corrcctes? Algh pot d i r  cluc aquesta ret’oimii saniihri:~ i el 
con tro 1 siiii i t i i  r i d ’iiq uest s n i i  i m al s es rcal i tza rii per t ;I re fo I’ ni ii 
cluc s’ha realitxat CI’I els cscosxiiciors, uii els vetcrinaris qirc hi 
1x1 --en els CSCC)~XIIL~OI~S-  j i  110 uobrcn de ~ ’ C S C O I . X ~ ~ O I - ,  si l i 0  

quc cobrcn dc l’A(irniiiistrxi6 i, per tant, s6n scrvidors piiblics 
i no servidors dcl prolielari CIC I’cscorxadm-. 

Pcrh jo li  i i ir in unes petites dades matcrrrhtiqucs ---sento qiie 
no sigui aquí  el senyor Subiri, ~ ~ e r q u k  abiins, cntre 13 x i la y ,  
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que ens cionavlt igual a zero, i ens mostrava, ailh, una certa per- 
plexitat, perquc, jo mateix, la veritat, li he comenta1 quc no h o  
entenia; no ho cnlenia, perquk ciifkilmerit A- mes y poden 
donar zero, si no és que xi y siguin igtid :i zero. Per tant, ni un 
conscllcr ni l’aitra part de i’Administraci6 havien fet absoluta- 
ment res. 

Pero permetin-me que ... Sumcs, restes, multiplicucions i di- 
visions encarii cn sé fer, i, llavors, li diria, per excrnple, quc L ~ I I  

escorxador com ILERCESA, uiis 2.000 o 2.500 porcs diaris de 
sacrifici. Hi ha dos veterinaris assignats, vuit hores de lreball 
cada un d’rzquests veterinaris. Són 5.000 rnostrcs per veterina- 
ri, que serien 10,000 mostres, només pcr a un control sanitari, 
que és la triquinosi, que hauria de realitzar cada un d’aqucsts 
veterinaris. Ens surt que aquell veterinari ha de fer dcu 
mostres per minut; ha d’anar a l’animal, recollir-li la mostra, 
collocar-la en unes plaques, mirar-les pel microscopi i confir- 
mar i certificar que aquell animal no és transmissor d’una de 
les malalties més greus que es poden transmetre, corn una zoo- 
nosi, dels animals a les persones. fis impossible! 6s impossible. 

Perb es que, a més a més, a aquell veterinari se ii diu que ha 
de vigilar que aquells animals no tinguin pesta parquina africa- 
na; l i  ha de mirar els ganglis, li  hiz de mirar les visceres ... A 
més, ha de certificar que no són transmissors de malalties para- 
sitiirics. I, a més, ha de fer -com diria, potser, algun diputat 
de la Cambra-, allb, la voliereicr i quelcom mks, perque aix0 és 
impossible que ho faci, simpicmcnt, d’una manera rnaternitica 
: multiplicant i dividint. 

Se rn’enckn el llum vcrmell, i ja, el quc els voldria dir és 
yuc, en el nostre país, a pesar de les manifestacions una mica 
pomposes dels consellers i del mateix Ministre, que s’ha rcchiit 
Icl porquina africana, continua havent-hi pesta porquina africa- 
na. I voidria demostrar-li cl’una manera molt simple i primriria 
: Fi POCS dies, voste sap perfcctament que en un pohic dc 
Lleida, Bellpuig, s’ha sacrificat una granja de control sanitari 
certificat, una granja de mares de bestiar porquí, que, a mbs, es 
una dc Ics emprescs punta en la sanitat ramadcra; una empresa 
que ho fa hi, cluc eríi impossible que agafés pesta parquina afri- 
cana si no hi havia ulglj il prop que, tcnint pesta porquina africa- 
ria, no I’haguks dcchrat. Expliquin-me, senyores i senyors di- 
putats, com han pogut desapareixer els animals d’una granLja si 
no han passat per un  escorxiidor. Perquk no hi ha hagut, en els 
últims mesos, ni un sol vclerinari d’escorxador, en  quest  
pais, que hagi alqat una acta dicnt : H I  l i  ka animals amb pcstii 
porquina africana )>. Per tant, jo li faig aquestes dues o tres pre- 
guntes, no cies del punt de vista de crítica, sinb perque, &;i- 

questes preguntes, ncixi la suficient reflcxii) perquk, en la 
moció possiblc, subsegiient a aquesta interpcHacib, poguéssim 
buscar camins de millora per a la sanitat animal, per a la sanitat 
humana i per a les produccions econbinicities rlc la nostra 
ramrzder i a. 

El Sr. VICE-PRESIDIiN~ SEGON : Moltcs gricies, senyor 
Oíputat. Senyor Conseller ci’Agsicuitura, tk la paraula. 

E1 Sr. CONSELLER Il’AGt<ICULTURA, RAMAIIEKIA 1 
PESCA (Josep Miri‘) i 12rdkvoI) : Senyor Prcsident, senyorcs i 
senyors diputats, en primer terme, moltes &cies per la felici- 
tació, senyor Diputat, pcrb jo iambk voldria rer-la extensiva, 
en la part que l i  pertoca, a1 Deparli-ment dc Sanititt, en allb ho i 
en all0 dolcni; la reestructuracib dels serveis veterinaris Bs ~ i n a  
acció comuna dels clos Uepartaments i, en aquest sentil, si hi 

ha felicitacib, ha de ser compartida també per l’altrc 
llcpiiriamcn t. 

J o  no crcc quc amb la I ~ ~ c s ~ ~ ~ I c ~ ~ I I - ~ ~ c ~ ~  que hem fct hi hagi 
hagut precipitncib; ha estai, cotli cxplicaré, con1 vciiran, un 
procés llarg en  el temps, i ,  cvidentmcnt , errors scgur cluc n’hi 
ha hagut, pcrquk encara no pertanyem a la categorki dcls in- 
fiil4blcs. El quc si que hem fet, quan hcm delectat un error, 
ha estai intcntar esmenar-lo rhpiclamcnt i ,  en gcneral, jo diria 
que, situats ara amb una perspectiva de sis mesos, podrem co- 
incidir que la reestructuraci0 dels serveis veterinaris lia anat 
be, ha anat forqa bk Ha anat forp bé per la situacih que hcrn as- 
solit, pe r  la que podem assolir ripidament i ,  també, tambk, pel 
grau de tcnsih que un canvi d’aquestcl naturalesa ha ocasionat. 
Perquk, recordem-ho, cstem parlani d’hi-lver niodificat u tia 
estructura d’organitmció corporativa i de prestacih cle servcis 
al camp que estava vigent des dcls anys cinquanta, des d’un pe- 
ríode del franquisme profund, i que h w h  creat, per tant, lots 
uns hibits i tots uns vicis, i aixb ho hem modificat. Una estruc- 
tura amb la qual la sanitat -la sanitat animal, evidentmcnl- 
no depcnia cle cap manera d’AgricuItura, on el veterinari, fun- 
cionari p ~ h l i c ,  cohrava de I’arlmitiistrat, on no cxistia unitat CIC 
pagament q m n t  al CQSt, on els partits veterinaris, petitcs uni- 
tats -258 -, petits regnes de taifes impedien el desenvolupa- 
ment cl’una sani tat animal rnodcrnn, en dcfinitiva, una situacil) 
que, com b6 deia el senyor Diputat, ctiticilment cra assolible dc 
mantenir-la en un futur. I ,  sobretot, crii clificil &assolir-la 
perquk era incomprcnsi ble i cspeciticarnent oposada als criteris 
de la Cornunitai. No s’ajustnva dc cap manera a la dircctiva 
72/83 i,  en definitiva, no s’íj2justrwa tics de fa temps a les neces- 
sita ts d’una ramaderia desenvol upadn. 

Ei ncpartament d’Agricultura, conjuntament ainh el de Sa- 
nitat, es vi) plantejar ja d’antuvi de donar ~ i n a  rcsposta a aixb, 
perqui: la reestructuracib deis serveis veterinaris, quc hcrn fet 
ara, que hcrn fet a finals de I’any passat, principis de i’actual, 
no es pol separar corn a conccptc, corn a model de sanitat terri- 
torialitzada, dc les altres inicialivcs que s’han anat duent, dels 
centres dc sanital ramadera, de les agrupacirms de defensa sani- 
iaria, cneara cpie sí que és ccrt que ta clau dc volta, que I’ele- 
ment que permet construir el nou edifici de la sanitat animal 
catalana, evidentment, crii la recstructuracih vetcrinliria. 

(IA 7. St :  Vice-prsident Primw os reincorpora al seij Iioc.) 
El noti model reprcsenta quc 124 velcrinwis passen a de- 

pendrc fmcionalmcnt del Deparlamcnt d’Agriculturu, 147, de- 
penen tlc Sanitat, per raons de hncinns d’liigienc alirnenthria i 
sanitiiria, i 94 siin cspecificament sanitaris d’escorxadors. 13 
control sanitari es faja sobre el con.junt tlc I:i cadena productiva 
que, cn cl cas m@s Ilurg, ei del porqui, doncs, scriri des de la 
granja cic selcccib fins a la inrlúslria del subproducte. S-;xístcix 
un control de camp. No és que nosaltrcs vulgucm responche n 
U ~ R  vella aspiracih dels ramaders de Catalunya, d’clirninar la 
guia d’cscorxarlors pcryue els escorxadors assoleixin una alta 
productivilat sanitaria, que tarnlré ho poilcrn fer, pcrqui: estern 
en condicions de fer sanitat dc ara, I’my passíit, sense 
trwer dut tt termc la reforma veteriniria en tota la scva rlirncn- 
sib, sin6 bhsicwrnenI a Irwés d’ayuests clerncnts que coment& 
vern abans, els centres de sanitat ramadera i de les agrupacions, 
I’any 86 vhrem dur a terme --sense comptar amb els escorxa- 
dors, al marge deis escorxadors - , 600.000 determinacions an- 
alíiiques per verificar I’cskit sanitari de l’animal 
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La clesaparicib de la guia d’escorxaiior -i ,  per tant, el con- 
trol sanitari a nivell ~ ’ C S C O I . X ~ ~ ~ O I ~ -  allibera el vcterinarj d’una 
funció burticriktica, per*met a aqi.icsts 124 veterinnris del Jlcpar- 
ta me n t d’Agri cul t Lira ni i I I orar c nciw :i q u est es prestacions, 
sobre cl tcrreny, relacionades arn11 el qiie s’espera que ha de fer 
tin bon servei pihlic de sanitat animal, que ds intentar prc- 
veurc o actuar sobre la malaltia, n o  omplir papers. 

I.,’actual sistema ha pcrmcs, I X C I +  altra Ixinda, tlesburocratitzar 
jib inicialment la funcib del vclerinari, no burocratitzar-la. Per 
qub? Canterior veterinnri ni burocratitzava ni dcsburocratitza- 
vL1; signava les guies, les deixava ii casa seva en molts casos, i el 
pages passava a recollir-les. Feia una funció merament format 
Amb I’actual organitzacib, el vetcrinari forma un equip, actua 
a nivell de comarca, disposa de pcrsonal administratiu, disl>osi1 
cie mitjans de locomoció propis ... En clcfjnitiva, té un suport 
quc li perrnct de fer la seva feina, l i  permet de millorar la seva 
prod ictivitat. I, sobretot --uspecte determinant, quc imlilica 
el car vi siibstmcial entre una situacib i uila altra-, el veterina- 
ri h; ticixai de scr una persona quc cs guanyava la vida ii basc 
de cobrat- al mateix administrat, malgrsli ser un funcionari, per 
pasuar a la categoria dcls firncionaris nnrrnals, que únicamcn t 
pe ucben un sou clc I’AdministraciÓ per la prestació tiels seus 
servnis. 

Aqucst nou model és cl que possibilitdi cEonar un pas més, 
com el cluc vosti: comentava. i3kctivament, a ki tardor, finals 
cle sctcmlm, principis cl’octuhre, xonseguircrn un convi ja 
suhstaricial que, cviclcntment, no es donari R I S  iiltrcs llocs de 
l’l:stitt espanyol, con? ks cl de substitiiir la guia ci9cscorxac10r 
peI un i1011 document, amh el qual el r;itnadcr fi l  ci mateix que 
tb arrcii C I C  I’ihropa cornunitiriii : es responsabiiitm qLrc el 
i*amat quc trcu de casi scvii estil en bones condicions, i el vctc- 
riiiari cs responslabilitza d’allh de qi iC rcalmeni es pot rcsporisa- 
bilitxar en  coritlicions de normalitat, que 6s que la seva iireii cn 
q i ics l i i~  estil lliure, en aqucll momeni, i per ii aquell tipus de 
best izir, de qualsevol tipus d’incidkncia sanitbriu. 

Ur: fi.;i, cn I’aciualitrit, cl IIUU model cle guizi ja funcioria sota 
aquesta premissa : en  l’actualitat, cl vetcrinari no indica -i  el 
convido a revisar cl tex1 de I’;tctual guia-, tio certificii que tots 
i cuda ~i i i  cl’uquelIs imimnls han estat revisats per cll, perquk no 
ho ha ret, i cf pit.jor que put I’cr un documcnt ~ J Ú  bl ic ks, senzilla- 
nient, donar peu a mes su posicioiis iio tbnamentiidcs, Nin0 
cluc I’iinic quc [;i 6s dir que en l’iirea en qiicstib no  hi ha iiici- 
dcucia sanithia, i aquest procediment es modifica a partir del 
inomciit en qui: iii’t¿i xona, per exernplc, cs declara la pesta 
p o r c ~ u i n u .  

Aqiiestii si tiiacii) pcrmct, pcr alirri bundn, situar el rnmadcr 
en quella posicih cluc semlm ha volgut assumir, que 6s E H  de 
pleiiu rcspotisahi litat : siihstituir hurocrbcin per iiii toresponsa- 
hili~zacib, i en aqiicst procés cstem, i cn squcst procés avm- 
mii. Pcrcluk vull diih qiie tot ziixh 110 h o  hauríem fct, no ho 
liriuríem pogut diir ii tertnc si i10 s’haguessin donat dues 
~:ii-riinistlin~ies : primcra, 111 coldubnr;icib dc la rnaioria clcls ve- 
tcrimiris; scgoti;~, el coiisctis de lots - tots- cls sindicrits dc 
Calaliinya, junt :rtiit) la f‘c(leriicih de coopcrativcs, :i través dc la 
t au ln  de cmccrincih de Catolmya. 

Es cviclenl cluc, si 110 hi hagucs hiijiui aquestu col~labol-ació i 
:iqticstu idcntitut dc criteris cntrc ioies les organiiz~ioions siiicti- 
mis, tio liauricni pogu1 tirur eiidavant dc la maneríi coni ho 
lietn ic í  aquest procbs de refor-mii vctcriiiiria, i iimb iiclucsts 

mateixos termes continuarem avanqanl fins aconseguir cluc el 
control sanitari sigui realment modclic o, com a mínim, co- 
mparable amb la mitjorin de pa’isos d’Europa. 

I nom&s uila darreríi refeldncia, per acabar. A Catalunya, a la 
data d’avui, mig any CIC 1987, sis focus de pesta porquina africa- 
na. Aixo 6s u n  Iion resultat, i no es tractl-i de suhralllar un bxit : 
es tnictn de fer una com rnks important. Es tracta de cornenps 
R dir que molt aviat el nostrc pais estar;] en la mateixa situaci6 
quc cstr‘lI2ranc;a o que esti Ithlia, en les quals, evidentment, ex- 
isteixen focus cl’aquesta mahltia, si hé no cn les proporcions 
que cxistien aqui en i i i i  passat, i que tot alli, que sigui voler nia- 
xirnitmr aquest problema fa un flac favor a la nostra ramaderia. 
JA nostra ramaderia neccssita control sanitari, necessita assis- 
tkncia sanitliria, perb, al mateix temps, també neccssi tc? un 
cstat d’opinió que reconegui, ii través de les xifres, a través CIC 
la realitat dei que succeeix, que la pesta porquina és una si- 
tuacib qiie ben aviat penso que correspondri al passat. 

Mol tes grkies, senyor President. 
El Sr. VICE-PRBSIDENT PRIMER : Moltes grhcies, 110- 

norable Conseller. Té la paraula 1’11-lustre Diputat senyor Pere 
Aygw ade. 

~i ~ r .  AYGUAD~ : Senyor President, senyores i senyors cli- 
putats, cl que voldria aquí en el Parlament, que per liixi) cili 

sembla que serveix -clins d’altres funcions-, és controlar la 
tasca de govern i, per tant, com a Diputat de i’olmici6 hríem 
un fhc  favor a la dcmacrhcia en el nostrc país si deixéssim úe 
constatar una realitat; aquesta realitat jo crec que fa un bé i i  la 
rroshx ramaderia. l l i r  que en cl nostre país hi ha pesta porquina 
africana i tot u n  seguit de tnalalties que economicatnent i per a 
la salut pú Mica 6s absolut;iment necessari eradicar-les del 
nostrc país, em sembla que és tirar enclavant o, almenys, prc- 
tcii d re li rar enclavar1 t, 

Tant el Ministre d’Agricullura -i ho vull dcixar ben clar-- 
com vostk, corn altrcs conscllcrs cl’Agricultura de I’l.!stat espa- 
nyol -socialistes, del PNB, del que sigui- estan fent un flac 
fiivor quan rcpeteixen a botnnho y pfu/illo que en el nostre p i s  
pri~cticarnent s’hii acabat amb la pcsta porquina. africimii, 
encara que aixb tingui unes connotacions de cara a la politica 
exterior intcrcssants, és a dir, coinencar a fer una canipanya clc 
propagiinda, per cntendre’ns, 6s a dir, estern Iltiitant, cstcin 
trchallant, i aqucsta lluita i aquest treball tenen kxit. 

Em sembla q w  si no realit74@ssim el treball necessari pcr real- 
tncnt a c d m  amb aquestes tnahlties, llavors a ixo  seria u11 vcr- 
taclcr clesistre. No volclcia fer en aquests inornents ni clramntis- 
mc ni dir situacions que no sbn fa realitat, perh cn cl nostre 
país jo f i  he fet ui1 exemple molt clar, que 6s el de 13ellpuig. A 
13cllpuig hi ha una granja cle cicle tancat, on les tnarcs, amb tot 
l’cngreix en la mateixa gruiija, agafen la pesta porquina africa- 
na. A aq~iellcs verres se% hi-ivia fet mol tcs cl’qucstes mostres, 
d’aqucstes h00.OUO mostres iinalítiques que s’han f‘et pcr pari 
de I’Administraci6 dc 1t1 Generalitat cie Catalunya, i en aquesta 
granja s’havia dit : < < n o  hi ha portadores de pcsta porquina afri- 
cana.)) Iloncs, jo li pregunto, senyor Conseller : si aquelles 
verres 110 creii portadares, aquella gran.ja és de ciclc tancat, 
aqiiclla granja bs d’una emprcsa que ho fa fi-rincament bé, 6s 
d’acluelles empreses que jo crcc que la Coiisellcria les podria 
tranqui1.lamcnt felicitar, si al voltant no hi ha cap focus de 
pesta porquina itfricma declarnt, com pot ser que en aquella 
granja i i i  hagi pestli porquina africma? ks qtie en aquella xona, 
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senyor Conseller, i li  explica de la mateixa manera que ho f e h  
en el passat als diferents consellers d’Agricultura, o, abans, 
fins i tot, amb eis delegats territorials d’agricultura del Ministe- 
ri d’ilgricultura, una persona quc parla amh pagesos que potser 
li poden exlilicar fins a u11 determinat nivell tota la veritat. 

Hi Ixi pesta porquina africana en quantitat, hi ha gastrocnte- 
ritis infecciosa, hi tia malaltia vesicular porquina, hi ha un con- 
junt de malalties realment greus pcr a l‘econoiniii i per a la 
salut pública del nostre p&, i els serveis, amb la reforma feta 
fins ara -que jo crec que millorara considerablement-, els ser- 
veis veterinaris d’agricultura, se’is ha burocratitzat i sc’ls ha al- 
lunyat d’una realitat. No vull dir que no fos necessari realitzar 
aquesta reforma, perb aquesta reforma cncara queda molt 
lluny del que hauria de ser, i se’ls ha burocratitzat i la de- 
mostracib palpble 6s que en menys de dos mesos la mateixa 
Conselleria -burwratimt, i es va fer d’una manera precipitada-, 
la Conselleria, en menys de dos mesos, en els primers va fer 
tretze canvis sobre la situació administrativa d’exercir les seves 
funcions burocratiques. Els mateixos veterinaris --aquell que 
ha pogut llegir la premsa- han dit que s’ha burocratitzat i els 
mateixos sindicats havien clit, almenys durant els primers 
mesos, que havien de dcsplaqar-se fonamenlaiment a i ins llocs 
allunyats de la seva ramaderia per sirnplcrnent exercir docu- 
ments burocritics. 

A Europa els ramaders - i  aixb seria el millor de iot-, cls ma- 
tcixas ramaders assumeixen la respansnhilitclt del trasllat dels 
animals en llibres de registres quc no solament si311 a títol per- 
sonal, sinb que s6n rnitjanGant les seves associacions de pro- 
ductors; cada mes tcnen el control i la supervisih de 1’Admi- 
nistració. Per6 ara amb franquesa, en aquesta Cambra, cntre 
vostk i jo mateix, avui aquestes associacions de productors o 
sbn inexistents o no tcnen encara la possibilitat dc rerilitmr una 
tasca de control o, almenys, la garantia que altb que ells diuen 
que esti b6 tingui Ics garanties que realmcnt estigui bé. 

I l i  he fet una altra pregunta per constatar aixb : quantes 
actes s’han aixecat pels vetcrinaris d’escorxadors dient <<els ~ n -  
imals que hem escorxat estan malalts de pesta porquina africa- 
na>>? Voste veurii que en els hitims mesos practicamení no 
n’hi ha hagut cap. Quk vol dir nixb? Que en els escorxadors els 
serveis oficials tenen una total i absoluta incapacitat per g a m -  
tir el quc garmteixen en aquests moments; incapacitat no a 
nivell professional, incapacitat fent simplement unes fbrmulcs 
maternitiques de garantir no ja tot l’estat sanitari d’aquclls ani- 
mals, sin6 simplr=mcnt la mostra de triquina, si realmcnt es Ces 
com avui marca la llei, cosit cluc també jo crec que eslA fona- 
menta E ment sobrepassada. 

Respecle al que els pagesos pagaven als veterinaris, és veri- 
tat, ara ho paguen a l’Administraci6, pcrh ho segueixen pagant 
cls ramaders, perb per un servci sanitari quc no es compleix, 
per un servei ..., és a dir, aquests animals estan sans i es poricn 
traslladnr i poden anar a I’escorxdor i, per tant, encara que no 
estigui especificat a la guia, aquest servei no cs compleix; o 
sigui que es paga aqui, diguem-ho clar, un impost revoiuciona- 
ri per un servei que I’AdrninistraciÓ no cfbna. Una altra cosa és 
que aqncst paper burooritic serveixi per, amb un registre deter- 
minat, controlar el moviment d’anirnals quc s’ha proriu’il, pero 
si després en I’escorxador no hi ha les actes que els animals 
estan mihlts O no estan malalts, i n’hi ha aquí, i en aquests mo- 
ments no hi ha cap acta que digui que n’hi hagi, val dir  quc 

passen desapercebuts, vol dir, senyores i senyors diputats, que 
el control smiiari no és ni molt menys cl més cnrrccte. 

Jo rn’allargiiria nioltissitn, pcrB només l i  voldria dir una 
com : la infelicitat, la infelicitat a2isolutarneni allb ..., m b  tola 
la franquesa, perquk crec que ha cstat una decisi6 valenta, iitil i 
necessaria, i hi coincideixo, pet’i) que tia és, ni molt menys, su- 
ficient, i que per aixb en la moció que presentarem iniciarem 
tot un procés ric noves portes obertes per iniciar noves tasques. 
Ara, sapiga voste, senyor Conscller, que no cal fcr comkciia; 
voste es el mBxim crític sobre la tasca realitza& per la Conselle- 
ria cic Sanitat, en aquests moments sobre la sanitat de tipus a l i -  
mentari, i vostk és el mixirn crític perqui! ho ha de ser, pcrquk 
és la seva obligació, perque aquí, en aquesta Cambra, hi ha una 
skrie de diputats de Convergkneia, d’AP, d’aitres grups polí- 
tics, que han rebut la visita dels veterinaris que jo csmentava i 
d’altres veterinaris que jo no he esmentat, que coneixen la si- 
tnacib real de la ramaderia en el nostre país i saben que el que 
est& passant no ha dc passar. L‘invito que parli voste, per ex- 
cmple, amb alguns experts en malalties infeccioses dels ani- 
mals O en malalties parasitiries dels animals que són zoonosis 
transmissibles a Ics persones i que l i  expliquin el creixement, 
en aqucsts moments, alarmant de la incidencia de malalties pa- 
rasitiries a la salut humana, en aquests moments, per u n  total i 
absolut descontrol respectc al control dels productcs alinienla- 
ris en el nostre país. 

Mol tes grkics. 
El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Moltes grkies. I3io- 

norablc Conseller pot contrarcplicar, si ho desitja. Per fer-ho, 

El Sr. CONSELLEIt D’hGRICUI-,TIJIlh, l<AMADEItlh 1 
PESCA : Senyor Presidenl, senyores i senyors Diputats, una 
vegada més tornaré a trencar una Ilanqa II favor de Sanitat. Jo 
no s6 d’on treu el senyor Diputat que s6c cl mkxirn crític, si no 
és quc llcgcix el mcu pensament, i si ho fes sc u’adonaria que 
no 6s iiixi, tampoc. Cap critica R Sanitat; els matcixos rnkrits, 
els mateixos defectes, cn aquest terreny, que Agricultura. 

Les taxes. Telegraficament : miri, l’irnpost rcvolucionari és 
senziilament la prestació d’un servei. QLiin servei? El control 
del moviment sanitari i els costos que aixb comporta, perh ks 
que, a més a més, en I’aciuaiitat, per la Lici cle Taxes de I f i  Ge- 
neralital -no per la reforma dels serveis vetcrinaris, quc no hi 
tencn res a veure, per la Llei CIC T~ixes-, el que ha fct la refor- 
ma és que al pages l i  surti mes bk, perquk abans no sabia el que 
pagava i ,  ii més, paguva diferent scgens fos de tiirona, de 
Clcicla, de ‘Srlrragona o de Harcclona. Excrnple : un pagks que 
tingués vint-i-cinc porcs a Barcclona li  cobraven 725 pessetes, 
més una quantitat, segons ori estigués situat, quc variava de 25 
pessetes per quilbmctre; un pagcs que estigués ii ‘Tarragona, 
per aquells mateixos vint-i-cinc porcs, l i  cohravcn -tot aixb 
abans de la reforma- 500 pessetes, més una quantitat per 
quilbmetre que variava, perquk era facultatiu del veterinari, 
entre 20 i 25 pessetes; a Lleida, cl seu tcrritori, no erii ni la 
xifra de Barcelona ni la de Tarragona, era u11 entremig, 635 pes- 
setes i 20 pessetes per quilbmctrc, i a Girona, 500 pessctcs. Si- 
tuació absoluiament irnpresentablc, ho cobrava cl veterinari, 
no era el mateix, es cobraven els yuiibmetres ... Be riure; ter- 
cermundista; ei que hi ha avui dia a Espanya, vull dir, a la resta 
de I’Estat espanyo!; tercermundista. O?emor de vrus.) 

Situaoi6 actual a Catalunya. Vint-i-cinc porcs : 450 pessetes, 

lé la paraula. 
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s’estiguf on s’esligui, es paga amb paper de 1’Estat i no hi ha 
pcsseta pcr quilomelre. Aqucsta és 1;i situacilri i aquest c s  un 
avantatge, és una millora, que vostc ja ha reconegut cn  LI^ ter- 
reny general i que jo vull rcrnarcar perque em sembla qiie 
també 6s peciaghgic que aquesta Cambra shpiga allb cle ho que 
fa aquest Govern. 

Sobre fa PPA, jo no comparteixo -és pirblic i notori- la majn- 
ria de criteris del senyor Ministre i tampoc compmcixo els 
SCUS criteris sobre l’cstat dc la PPA a 1’Estai espanyol, i per unii 
ra6 elemental : dels sis focus que hi ha hagut a Catalunya, 
quatre cns han vingut importats, si no, nomes n’hi haguessin 
hagut clos. 

Ara, a Catalunya, si el Conseller d’Ahgricultura, el juny del 
84 -cluc era el mateix que els píirla- haguks pujat aqui i els 
hagués dit : <(senyores i senyors diputats, el j uny  del 87 a Cata- 
iunya només hi haura sis focus de €‘PA>>, m’haguessin acusat 
-no finicament vostks, I’qmsició, sin6 els meus propis 
companys- de demagbgia, perque ningii s’ho hagués cregut, 
perque n’hi havia centenars de focus. Ara n’hi ha sis i cal 
reconkixer-ho, i aixb es bo i es positiu, pi-6 és positiu per i11 

país. Merit? Dels ramnders, en primer terme, dels veterinaris, 
de tots Idegats, i una mica lambk, unfi mica també de la Gcnc- 
ralitat; perb, cn definitiva, rnkrit dei pais. Per quk no heni d’as- 
sti tnir all& aqucIl esfors; col+lcctiu que d6na resultats; no 
siguem masoquistes quan no cal, que prou motius ens r i h a  la 
vida a vcgadcs per ser-ho, o a vcgaclcs hmbé etis clbna pcl sa- 
disme, per aixo, no &s ei meu cus avui. ( & m w d ~ ~  vms.)  

I‘ransmissib ii l’empresii, perquh no ern deixi res. Transrnis- 
si6 i\ t’cmpresw : per qui: ;)questa cmprcsa tnodklica supera el 
virus de la PPA? I lome, l a r  1 ; ~  mateixa rrih que la PPA cs el 
pimblcmíi centrril, clificil, ha estat dificil durant deaides i deca- 
(les d’craúicar. Priniera, avui dia cls científics encara no sabcn 
si la pcsta porquina africana es irmsmel per un virus mutant o 
assigncni el nom de [csla porquina af‘ricana a patologies sem- 
Filarils perh qzrc tenen elements, virus substanciaInien t dife- 
rents. Conseqükncia d’aixo : es concix intu’itiviirnent quins 
s6n els partadors perb tw ci’una inmm sistemiitica; qui: pot 
liiivcr Tcl entrar en ma gran-ja de ciclc tancat, que a les verres 
se’ls havia fet el test, que no donaven IiositiLi al virus? Doncs, 
scnzillnment liria persona quc hi hagi enirat, alguna cosa que 
hagin menjat, un mi tnal cpic hi hagi 1xiss:rt. .. , ques t  és cl gran 
prohiema dc la PPA, res incs que aixb. Perb aix0 170 i c  res ii 

veurc arnh cl fet dels sis focus al juny del 87, al contrari, a ixo  
posa en relleu I’cnoriiic dificultnt cluc té a poder ser controlat i 
l’bxit C~LIC Lm pais organitzat, ~iii país amb ~ i n a  sanitat que 
:ivanc;;i cap a una situaci6 d’tina organitmcih incdcmi, obt i: 
quan es plantegen objectius amb sistema i amb voluntat 
d’assolir-los. 

Jo cclebrarc molt cliie prcsenti la muoib. Ja sap que ques t  
Conseller que l i  paih, pcr íi totes les seves iniciativcs -i ja cn 
portem mol tes de recollides al llarg d’aquest pcríocie del segon 
manclat del Presidm I’~i.jol, per piwt d’hgricultur’a- en Ics 
quals puguem coHaborar et] la consecucib de millors i-estil tats 
per al scctor agrari catali, em tindran íi la sevil mks plena 
tlis posic ib. 

M o  1 Ics grric i es, se riyo I’ P rcs i de 11 t. 
131 Sr. VIGE-PRT3Il~ENT I)IIIME.II : Mol tes griicics, 1 10- 

Piissem ja ii la Xnterpel-laci6 dolzet~a, qitc és la cluc formula 
nora hlc senyor Co risc1 ler. 

I’Itlustre Diputat senyar Pere Ayguad6 al Consell Executiu. 
Té la paraula I’IHustre Diputat senyor Pere hyguadk. 

Intcrpekiacii, al Consell Executiu 
sobre les valoracions assumibles 

de h h s  en la recaptació dels tributs cedits a la Generalitat 

EI Sr. AYGCJADB : Senyor Presicien t, scnyores i senyors di- 
putats, sense cap classe dc masoquisme ni de sadisme, li prc- 
sentaria al senyor Ilasiñez una interpetiació que crec que és 
important per al conjunt de ciutadans del nostre país, perqui: 
qui menys qui més ha passat, en u n  rnomcnt de la seva vida, 
per una dctcrminada situació, que ks haver de pagar uns impos- 
tos que sdrn el de transmissions patrimonials o de successions i 
donacions -no tothom, per6 si una gran part dels ciutadans 
del nostre pais. 

Aquests impostos varen ser cedits, a m b  el subsegiient tras- 
phs, per I’AcIministsacib de I’Estat a la Generalitat de Catalu- 
nya per poder realitzar tasques que no corrcsponien a comye- 
tkncies transferides, o sigui per, amb aquests diners, poder rea- 
litzar accions propies, lJna seric de pagcsos del nostre país, 
agrupats en diferents sindicats, van realitzar al liarg dels anys 
una &ric de reivindicacions. Ja al Conscller senyor Trias 
Fargas, I) nl Conseller senyor Planasdemunt i ,  després, al Con- 
seller C:ulleIl, l i  van expressar la seva mks absoluta queixa per 
la inilnera con1 s’apl icavcn els coeficients, que correspon 
inarcar-los ti I’Estat espanyol, rcspcctc a lla vzlloracid, de les pro- 
piclnts, als pagesos, en aquest cas, els pagesos que també s6n 
petits propietaris d’una casa pairal, d’una lorre, etcetcra, en un 
municipi dctcrminat, de la valoració dc Ics seves propiciats. 
Aqucst:i queixa anava dirisidi1 a dir : <<Els coelicients dcl 
Govern de 1’Kstat no han variat; el que si que ha variat ks el 
nivell de vaiorí-lció quc rc;alitz,n la Conselleria rl’Economia i Fi- 
nances sobre aquelles propietats}). i aquesta valoracih diferent 
es pot constntor en tres gritiques que, em perdonanin que dins 
de la mcva petita rnodkstia, he pogut realitzar, pcro que són ab- 
solutament iFlustratives. Si mirem des de l’any del traspks d’a- 
quests impostos, d’aquests tributs, l’any 1981, i ho anem sc- 
giiint fins al prcssupostat per tot l’any 1987, amb les quantitats 
que tebricament es recaptaran, amb el tribut dc successions i 
donacions, cns donaria una corba que s’eleva considerable- 
ment, que respecte a un tribut, quc és el de transmissions patri- 
monials ¡ sLiccessioiis i donacions --clins de la meva absoluta 
modestia, no és necessari veure-ho amb detall, pero v w r a n  
qire la corba se surt, fins i tot, de la grifica-, perque l’augment 
es absolutament considcrablc, t‘ins a scr, en alguns cusos, del 
21 4% d’augrnent en cl de successions i donacions. 

Nn s’entén aquesta voracitat rccaptatbria. Algii podria clEr : 
{( ks que els Serveis Territorials d’Economia i Finances, per pri- 
mera vcgada, actuen d’unn forma eilcaq o, perb cs que aquestes 
mateixes corbes que s6n asccridents podríem comparar-les 
amb el del joc -que sembla all0 dc la preocupacih dct senyor 
Alay, perb és que cle mi també ho és en cl moment que cornpa- 
ro  Ics dues corbes-, perb es que la corba de. transmissions i 
successims, successions i rionacions, 6s absolutament en 
cresta, i la del joc és u i’insevés : tant I’unn ~ i i i j ~  com l’altnt 
baixa. Pcr tant,  6s curibs veure i’eíichcia 21 recaptar un determi- 
nat tipus d’iznport amb pclits propietaris o propietaris grans i ii 
veure lli poca cficiicia CII altre tipus dc tributs també cedils. 



Pero el que ks curiós és quan s’aiialitza com s’ha fet la valora- 
cid, cl’aqucsts impostos, con1 s’ha fct In valoracib del patrimoni 
dels propictaris, i veurien1 que s’ha fet amb iinii absoluta discri- 
minació; o sigui, s’ha fet amb discriminnciÓ, per que? Perque 
una skrie de propietaris coneixien les lleis amb dctcniment, 
sabien la possibilitat - perque o bk rebien la informlrci0, o sim- 
plement ho sabien-, que tenien la possibilitat d’executar una 
shie de recursos, o be j a  coneixien, sobretot en els iiltinis 
anys, uncs scntkncies del Tribunal Suprem que obligaven 
I’Adrninistraci6 a no anar en contra dels seus propis actes i a va- 
lorur d’una manera diferent el que havien ja valorat. Per tant, 
una finca de terri1 110 podia scr valorada 1x1 damunt del que 
s’havia valorat en el cadastre. Per tant, si estava valorada per 
1’AdministraciÓ cadastralment i es deia que valia quatre mili- 
ons, ¿,com la matei xa Administració, després, d’una fornia 
subjectiva i discriminada, podia dir que no valia quatre milions 
sinó que cn valia setze, vint o trenta, cobrant unes quantitats 
que, .ja dic, porteri a aquestes corbes? 

Subjectiva i discriminatbria, per tant, per& una serie cle 
propietaris, els rnks {(cnterats >) -normalment els més grans, 
en alguns CRSOS, no sempre-, han fet ús dels mecanismes que 
els atorgava la Llei i els recursos del Tribunal Suprem, i els ha 
costat, en transmissions patrimonials o succcssions i donacions 
importantissimes, una rniHesirna part del que l i  ha costat a un 
petit propietari, que s’ha hagut de vcndre una quarta part dc la 
seva finca per poder pagar, CII aquest cas, In  transmissib patri- 
monial Perquk, a més, se sumaria la poca informacih que ha 
donat la Conselleria d’Agricultura al conjunt de ramaders del 
nostre In is sobre un dret que tenen que, en constituir-se cn ex- 
plotació familiar pagcsa, poden reduir a la meitat el que lrauricn 
de pagar com a transrnissib patrimoninl cle les seves finques, 
perque es considera la finca amb exploiació familiar pagesa un 
l j s  de treball, un bé necessari i escis, perb que és utilitxat com 
una eina de treball per un pa& i no corn un bé palrhonial. 

Pcrb és que, a la vegada, senyor Conseller, i l i  ho dic a vostc, 
si hi hagués hagut aqui el Conseller senyor Cullell li liauria dit 
cl’una altra manera, Pi puc asscgiirar que no hauria estat el mo- 
derat que en aquests moments em sembla que estic, ch?, esta- 
ria d’una altra miincra perqu8 cl senyor Conseller Cullell, o el 
senyor Trias Fargas o el senyor Planasclemunt no podien alk- 
g i r  ni desconeixement, sinó que jo els hauria dcmostrnt que hi 
havia premeditació i alevnsíu, absolutament, en l’exercici de la 
seva actitud corn a Consellers : perque havien cstat avisats 
pels diferents sindicats, perquk havicn cstat avisats per ini 

mateix, client no solament que les valoracions cs f‘cicn pel 
damunt dels yalnrs cadastrals, sinb que es feien &una manera 
diferenl segons I’amistat -ja no discriminacib pel coneixe- 
ment de la llengua, sinó per l’amistat- cluc els lligava amb les 
persones que anaven a regatejar als Serveis Territorials en la 
valoració dcl seu patrimoni. 

I li explicaré, dlb, un cas molt concret, quc m’agraclaria que 
el s;ibcssin totcs les senyores i els senyors diputats. En un 
mateix lloc d’habitatges prkticarnent la compra de tres habilal- 
ges cn cl mateix periocle : a un se li ha valorat l’habitatge en 
nou milions de pcssetcs, a I’altrc en sct milions de pessetes, i el 
que la té més gran, la millor de toles, la de més bon estat, s’ha 
valorat en quatre milions cle pessetes. Senyores i senyors dipu- 
tats, en aixh no es pol atlegar que hi hagi una diferencia, 
perque estan prlicticament totes en la mateixa zona; no es pot 

allegar que cs dcsconeix, o qiic ln siluacih rl’un llabitalge o de 
l’alire 6s diferent perque, fins i tot cadastralment, l’habilaige 
que ha estat menys valor;lt és cí que esli més valorat cadaslral- 
nient; no es pot alkgar dcsconcixernent perquk c s  cvidcnt cn 
In zona que es produeix el rct. Per6 jo l’inviíaria qire fcs una 
cosa, si algú en té atgun cluhte -i l’invilo a vosk, senyor Con- 
seller, qrie ho faci- : és clcrnmir als Scrveis Territorials, no 
de L1cid;i --que 110 és el meu territori, com diu el senyor Coii- 
seller ci’Agricul tura, perqui: in’aciiba de rer virrei Zcrritorial dc 
Lleida, no?, ni molt menys-, perb dc yualscvol !lot dei terri- 
tori de Catalunya, I’anAlisi detallada dc quant s’lia pagat per 
transmissions patrimonials o successions i donacions de dife- 
rents immobles. Li puc asscgurar que t robarh enormes sorprc- 
ses : de finques de cent, dues-centes, cinc-centes i mil i escaig 
d’hectirees vcura que s’han pagat rniskries; de finqucs petites, 
de pagesos que estan en comarques com les Garrigues, qiie fa 
poc temps prescntAvcm aquí una emena als prcssupostos 
perque se’ls ajudés, veurh que sbn exorbitant s. I si vostk fa sim- 
plerncnt una skrie cl’indagacions, s’adonari quc alguns d’a- 
qucsts pagesos, per poder pagar la lransmissib patriinonial, so- 
brevalorada pcls Scrvcis Tcrrilorials d’Econornia ¡ Pinanccs de 
la Generalitat de, Cutalunya, s’hiin de vendre iina part de In 
seva finca pcr podcr-ha pagar. 1 no s6n pagesos que 1113 utilitzin 
per enriquir-se, sin6 simplement pcr sobrcviure i per poder 
titi-lr endavant. De la mateixa manera que l i  hc parlat dc page- 
SQS podrícrn parlar de petits propietaris, cle pe t ih  boiigucrs i 
d’al tres situacions. 

Aquestes, scnyoses i scnyors diputats, s0n les grl‘lfiqucs. 
Voslcs no poden al-lcgar, en aqucst cas, que ks  eíickia; voslks 
han transgredit la Llei després que Ics sentencies del Tri buna1 
Suprem dictessin a favor dels contri buenls; vostes han seguit, 
exceptuant els 6ltirns sis rncsos, la matcixa ii>nica del passat; 
vastes han sabrevalonit el valor d’aqiresis patrinionis; vostbs 
han cobrat a milers de ciiilarians de Ciitalunycl, idguns cn si- 
tuacions molt dolen tes, acompanyats pcr la poca iníhrmaciii de 
la Conselleria d’Agricultura sobre els iwantalgcs quc tenen cls 
pagesos, en aquest cas, per I’explotaci6 iiimiliar pgesa, c p m  t i- 
tats quc sobrepassaven les que eren justcs i ncccssiirics, i 
vostks han aconseguil recaplar una quantitat quc supcra els 
3 1 .O2 7 .“I. O00 dc pcssetes per t ran SM i ssi ons pair i rno 11 ia I s, 
successions i donacions, i ~ ina  quantitnt de mks cle 
9.270.000.000 dc pessetes pcl dc transmissions patrimonials 
que, ;I mi em fa la scnsacild, que en alguns casos ksjust qiie la va- 
Ioraci6 es fes dc la manera corn s’ha fet, molt just, niolt iicccs- 
sari -perqub tiimbh jo crec que cn alguns casos ha estat ahsolu- 
tarnen t cndasrcrida- perh que alguns altres, vostks, corn 
diria qualsevulga persona del carrer, voslcs, cii aquest cas, 
s’han passat considerablcmcnl. 

I ,  finalment, dir-li que, a algunes pcrsoncs, cncara avui, d’a- 
quells que ds just que paguin més, és necessari quc paguin 110 
el que no els toca, sin6 simplement el quc poden pager- pcrqiik 
tencn molt, vostks en aquests moments els h n  el Fwur de í‘cr- 
~ Q S  pagar mcht menys -i, si no, comprovin-ho- que lzquclls 
que rcalmcnt estan en una situacii, estreta, 

Mol les gricics. 
El Sr. VIGE-PRESIDLNT PRIMER : Moltes grhcies, 

tI.Iustrc senyor iliputat. Per contestar aquesta interpel-laciS, té 
la paraula 1’ t-[onorable Conscl ler senyor Basiiiez. 

E\ Sr. CONSELLER D’Ei,CONOMl.A I FINANCt.;S (Josep 



Munuel Basificz) : Moltcs gricies, senyor President. Senyores 
i senyors cliputiits, bb, hi lla difercnts punts en I’exposicib del 
1)iputnt senyor Ayguadé que ni’agradariw posur cn considcraci- 
6. l a i  Iximera ks I’observxib sobre la voracital, la suposada vo- 
rncikit de recaptució dc la C i e n c r a l i ~  de CalaIunyu. Miri, aixo 
Cs ~ i n  tema que csirlk rclitcional clircctatncnt amb el fi niinqarnent 
autonbmic. Aleshores, vostk sap yiic fins :i la novii fbrmula de 
íinmqamcnt clcl novembre cle I’any 1)11ssat, el íinmqnrnen t cs 
componia dc dues parts : una part, que era el percentatge dc 
Iiartici pacib en determinats c a p í ~ l s  cl’ingrcssos del Pressupost 
General de I’Estat, i una d l r a  part, que eren cls tributs cedits. 
Aleshores, el tema erii tan complicat que si nosaltres tia- 
guéssim uhrapassat en recaptació els tri t>u~s cedits, la xifra de 
tributs cecii ts que ens fixava I’Estnl, nosaltres haurícm pcrjudi- 
cat cl sistcma dc finanqment de Catalunya; és 11 dir, 1’15stat 
lixava un pcrccntatge de participacib en ingrcssos que creixia 
d’acord amb el Pressuposi CIC I’Estat, i uns tributs que creixien 
menys. Si noszllires, en un  moment donat, un any recapthcm 
per sobrc d’aquestu xi lra - recaptkvem per sobre d’aquesta 
xifra -, aleshores perjudichvcm el percentntgc de iynanqn- 
mcnt, cluc era el quc  creixia t n k  Per lani, en tol moment cns 
ha interessat ¿custar-nos exactament -exachmcnt-, a la 
xifra dc tributs f7J.acla liel Parlament i pel Govern centrat 
IW), di:s d’aqiicst punt dc vista, el que  jo puc dir-li 6s que hem 
anal a LIII cotiipl iineti t ri’ohjeciius cluc, corn sap aqucstn 
Cn nbru, sempre lin estat ;II voltant cntrc CE 95 i el 98944 
aqucstcs s6n Ics xifrcs amb cluk hem i i i i ~ t  trclxtllanl. Alesho- 
res, tlí-;s d’aqucst punt dc vish, jo l i  puc dir cluc, globalment, 
no hi ha hagut cap tipus dc pressi0 per pris( cle la Gcncralitat, 
ci’aniir mks enl1r‘E del que Li recapiacih de I’Estat assenyiilava. 

Des ciel pLint cte vista CIC 121 cliniimica rl’uctuacib, vostc sap 
yuc  en virliit dc lli IJci 4/1981 es va ícr la cessih de tributs a la 
Gener-alitat, i eis Iraspassos dels scrvcis cs v m  fcr mi1.junpnt el 
Ileial ‘ )ecret 3305/1981, i aleshores et; vil11 passiir uns cfcctius 
dctcrniitxits, fonarncritalment efcctius tccnics, per portur a 
tei’iiie li1 inspeccib; cfectius lcciiics quc, CII h i  miijjorin dels 
ciisos. eicn els mateixos q ~ i c  en i’Adrninislraci6 de I’bstat esla- 
VCI 1 .reb;ilIanL sobre aquests tcmcs. Nosal trcs no liem in trodLiit 
tar;acions en aquest cfectius; per tant, els criteris que en un 
11 onicnt donat s’h;-1vicn anat seguint tren exiictament cls nia- 
tcixos criíeris cluc scguia l’l:stat. En un nionient donat, en Lin 
co I.ltrt i LI i i q m i m  t, cs I)odcii creiir dete~~rni na 1s pro hleiiics : 
hi poi liuver l’uiicionaris cluc siguin niés ainaíenls i incs adicn ts 
Iicr hi a v u  lciiia ciuc d’altres, sohretot lxiwint-se en  cl fet que el 
sistema de valol-;icii, a cost rcal o 11 cost ob,jectiu estimat c s  un 
sistcma de valol-xib que nn td un pun t  de refcrcncia clnru per 
i11 conhi huetit. 

1 <n aqucst sent it, vostc 6s coiiscicnl que hem I‘cl csthrqos i M- 

porlun ts CII i t i  te t i  Iiir i t i  t rodui t‘ u nit nor ind  itzacib i 11 fia racio tia- 
‘ i i~wih d’uqucsi kctii;~ II C‘alalunya; i hcm fct csforc;css h n i  amb 
I’Atlminislrauii, ccntral com m h  la Iklegnui6 rlcl Govcrn, 
com amh iilh-cs cntilats i corporacions I o c ~ I s  a nivell caiirl5. A 
nivell ca~nll’z estAvcm propers ii 1111 iicorci; esllivciii pi-opcrs 11 un 
x o r d ,  doncs, cluc tciria coiii 1-1 h s e  1’1 nst i l c r i  Cni~ogrAfic CIC GI- 
tdutiyu, licr tal cle dotiilr L m  piiriimctrcs CIC rcfcrbncia, uns ni- 
 els de I-ef‘ei%nciu cluc pogiicssin servir CIC base a aquests 

tic prcssupnstos de l’Administ~.auii~ cenlrul és 1;) cluc ens va 
por t a r  q ~ i c  aixb 110 l i i s  possible. Atushorcs, des d’aqucst p u n l  

tcmes; II iiltiili;r hol*:i, I’aCtLiitoiO unitulet-iil ! i i i t j a~ ip i i t  ~ w i a  llei 

de vista, ens vain veure obligats a replegar veles i seguir estric- 
tement el que cren les valoracions estatals. 

i;:s veritat que la sen tenuia del ‘i-rihunal Consli tuuionai 
-que, si n o  h o  rccardo tnalameni, és del 1 O cl’abril, aproxima- 
clarncnt, o del 10 de maig, doncs, de ... és exactament del 10 de 
mart; dc 1986, la sentencia del Tribunal de Suprcn-t, cn nyucst 
cas, fixant valors ciiclmtrds- ks un terna que ajuclava a simpli- 
ficar la qüestió. El que l i  puc dir 6s quc no hi hagut cap tipus de 
Iransgt’essib de llei i no hi ha hagut cap tipus d’actuxib ctifcrenl 
del que ha cstat I’actuacib de ]’Estat. 

Voste sap que -COM asscnyala la Llei de Cessi6 de Tributs, i 
com ho asscnyala cl Decret de Transferhcies- nosaltres 
havicm d’haver rebut una cornunicaci6 per part del Ministeri 
d’Hisenda indicant-nos els nous criteris a seguir : a nosaltrcs, 
a les Iklegacions cl’Hisenda dependents del Ministeri d’F,uo- 
nomia i I Iisencla i a la resta de comunitats autimomes amb tri- 
buts cedits. Aixb no es va produir. Fer quk no es va produir? 
Pcrquk cn el moment que va sortir publicada la sentkncia dcl 
Tribunal Suprem, aleshol-es el Ministeri d’Hisenda va retardar 
I’aplicació d’aquesta sentbncia i va anar pel camí d’introduir 
dins del Congrés dels lliputats clc Madrid Li t i  Projecte dc Llci 
modificant aquestes qücstions. La suspensih de les cambres, 
en el seu moment, de i’activitat de les cambres, VR impedir quc 
iiixb es port& a terme i ,  posteriorment, rnitjíinpnt el Projecte 
de Lici dc SLICC~SS~US, rnitjzznqant una AcEdIcionaI en el Pro.;ectc 
de Llei de Siiccessions, es torna a coI~1ocnr el tenia que el Tri- 
bunal Suprem liavia declarat, doncs, ii nivell cle valor caclnstr;d, 
ii tiri tema cle cost  cal. O sigui que, realment, no  anem b& pel 
carni d’aconseguir un element objcctiu per il aquests lemes. 

No obstant aixb, jo el cluc l i  puc assegurar es que, en la seva 
mijorifi, els funcionaris dc l’Estat, CES funcionaris de la Genera- 
lital que es dcdiquen, doncs, en aquest moment, ii tasques 
d’inspeccib i a tasques de valoracib, són els mateixos que tic- 
Ixillaven, en  el seu momcnt, per a I’Estat; que no s’ha introclu- 
i t ,  des del p u n t  dc vista de I’AdministraciO cic la Generalitat, 
ciip lipus de pressib sobre aqucsts funcionaris; cluc, en i111 

momcn t donat, hem detectat funcionaris tkcnicament mks co- 
rnpctcnts i tkcnicczmcnt no tan competents i s’ha intentat cferi- 
viir la feina -com a vosti: l i  consta- cap a f’iiiicioiiaris &nica- 
mcnl més competents; i qiic, fins i tot en cl cas que es pogués 
haver prodiiit una valoracih injusta, vmtc  sap cluc exiskixeii 
tnecitnismes cl’apelh% immcdiatn, o sigui, els trihunnls de 
justícia, i ,  niitjmqant la clesignacib dc perits judicials, es pot 211.- 

ribar a rccen trar ei lema. 
Ilesuminl la incva exposicib, n o  crec que hi hagi temcs de 

liretncclitocii, i nlevclsjo; si hi ha hagut algun tcma d’amislat, si 
hi ha algun tcnia d’arnistat, és un tcina quc val hi pena 
denunciar-lo, i jo agrairia les dciiiincies concretes, no les afir- 
macions de tipus g d r i e ,  perh sí Ics dcnizncies concreies que 
es pugui t i  produir en u11 cl’aqucsts c;rsr>s; estic disposat a 
perscgiiir-Ics i, rcalment, cstic disposnt que aixb no succeeixi. 

HC, crec qiie aixh 6s la resposta ~ L I C  l i  puc donitr a q w s i  
tema, iol  i reiterant qiic Iu llei q~re, en aquest momcnt, cstii en 
c l  Cnngrcs dels Dipulals de Maclrid sobre swcessioiis intro- 
duirli, sobre la posicib cl’abaiis, que havia r*eprescnt:it la sen tkn-  
cia del Tt-ihunaE S~iprcrn, iii-ia situaci6 realiiicnt nics complica- 
da i q ~ ~ e  muntinrlt-h 1111 cert alhdr.ío, una certa pwibilitut d’a- 
preciació suljecl iva per piut dels inspcctors d’xluests lemes. 
Si, en u11 moment cioni11, 1’Aclministracib central cscdtks 1’0- 

- .  
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ferta que, tant cn el seu moment la Diputacib dc ihrcelona, 
I’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat, li vam fer per fcr 
un institut cadasiral únic per ;\ Ctiialunya, pilot per a la resta 
d’Espanya, molts d’aqucsts ternes cs podricn solucionar. ks un 
tema que estem treballant amb el Conseller de Politica Tcrriio- 
r ia l  i Obres Pbbiiques i ai qual, realment, voicni donar un8 
solució. 

MoltesgrAcics, senyor Diputat. 
EI Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Te is paraula 

1’11-lustre Diputat senyor Pere Ayguadé. 
EI Sr. A Y G U A D ~  : Senyur President, senyores i senyors di- 

putats, el Diputat. que els parla, quan ha parlat cle voracital im- 
positiva, ho feia basant-sc en una skrie de ciades. Lo ccrt e s  
que, quan va ser traspassat !’Impost de Transmissions Patrimo- 
nials, Successius i Ilanucions, la quantitat que en ¡’any anterior 
s’havia recaptat era dc 14.485 milions de pessetes, i que, per a 
I’any 1986, considerant les dues pmsi bles anualitats, podria 
anar al voltant dels 26.000 milions de pessetes tranquil-lament. 
Lo cert és que I’any 1984 van ser 20,254 milions de pessetes, i 
I’any 1985 van ser, aproximadarncnt, uns 22.000 milions de 
pessetes. Les xifres de més recaptades per la Generalitat de Ca- 
talunya durant l’any 1982, 83,84, 85 i 86, és de 31 .O27 rriilions 
de més --de més-; per tant, s’han recaptat mks diners ctcls 
que es recaptaven abans; i els iiincionaris, encara que traspas- 
sa@ eren els mateixos funcionaris; hi havia una valoració dels 
patrimonis d’una manera moll diferent, pero es que vostk 
m’ha dit una cosa que, no per sabuda, no m’ha deixat de preo- 
cupar, pcrquk voste l’ha dit cn aquesta Cambra, ha dit : <<&$ 

que, entre tots els impostos cedits, havíem de busc“ i’equilibri 
H. Bé, doncs, molt bé, llavors encara arribem a una conclusi6, i 
és que en aquest tipus d’impost gravani tota una sbric de petits 
propietaris, vostks han rectiptai 3 1.000 milions de pessctes, i 
amb altres impostos, corn per excrnple cl del joc, eis han 
perdut; llavors la cosa és buscar I’equilibri; és que és aixb, o 
qub? Perquk, llavors, a mi francament em preocupa perqui= es 
perjudica a molts per beneficiar ii molt pocs, un principi que 
em sembla molt bk per a un determinat tipus de govern, amb 
una determinada ideologia, per6 que comprendrh que jo hagi 
de criticar tan durament corn pugui dins d’una determinada 
tranquiI.Iitat, 

Per6 és que, z1 la vcgada, jo l i  he dit amb iota claredat que no 
era una qiiestib de funcionaris; si b& els sindicats pagesos que 
es van queixar davant del senyor Trias Fargas, del senyor Pla- 
nesdemunt i del senyor Cullell, cs queixaven del funcionari, 
és perqui: no concixin massa bi: com Ilnncionava realment I’im- 
post, i el que resulta és que aquclls funcionaris que fan una vil- 
loració molt més gran del que potser haurien de fer, doncs, hi, 
6s que hi ha unes directrius que venen des de la mateixa Con- 
selleria, pcrquk la mateixa Consclleria ha anat pressupostant 
~ines  quantitats tremendamcnt mhs altes. Per cxernpie, per a 
I’any 1987, del de Transmissions Palrimoniais s’han pressu- 
postat 18.600 milims de pessetes, la qual cosa vol dir 8.600 
milions de pessetes m6s1 i I’my 1986 SC’II va pressupostar 
16.700 milions de pessetes; perb tenint en compte que el mes 
de juny sc n’havien recaptat 9.899, és previsible, possi bleme 11 t 
previsible --sobretot a final &any cs cirinaja el cas, fins i tot, 
que per situacions abans quc acabi I’any es doncn ci’alta mbs, 
sobretot I’any 1986-, poclricm arribar als 18.000 milions clc 
pessetes, o sigui 2.000 milions mks clcl que vostcs van pressu- 

postar. Si  resulta que per al 87 vostes j a  pressuposten 2.000 mil- 
ions més, ens en podríem anar 21 4.000 milions més ¡, per tant, 
vostks el que estan fent és pressupostant; per tant, la directriu 
de la rnateixíi dircccib CIC la Consclleria --no 15s una qiicstii) de 
f~incionaris- -, ja va marcant un accclerat creixement d’ayuest 
tipus de tributs. l’erb 6s que, 21 més a mds, jo l i  diria que no em 
toca ii mi fer.. . il mi em fa la sensacih qiic SOC una mica cl policia 
de la Cambra : el dia de la nctcja dc boscos, dient <(:i tal lloc, II 
tal no si: quk, que tai i {(pitos i flautes>>. Després rcsulla quc 
s’ha comprovat i cra veritat, i tal, no? Perb hi va haver algú 
que va dir : ((no, .ja csti bk, doni’ns iionis)), i tal Abans, resul- 
ta que en sanitat ramadera he dit tres quarts del mateix; bé, 
doncs, ara si digués aqui tres quarts dcl mateix respectc 11 

aquest ... no, fem una cosa mks senzilla : jo presentaré 10 
Mocib, votin vostks un punt d’una moció en la qual digui que a 
partir d’uns mesos es farh una anhtisi, una revisíb del que ks el 
que han pagat en  els Últims tres anys totes aquellcs persones 
que han hagut de fer els cxpedients de transmissions patrimo- 
nials, succcssions i donacions; i farem, simplement, una revi- 
sió aleatbria d’allb quc veiem estrany; 6s a dir, si veiem una 
finca de, per exemplc, 2.500 hectirees -fixi’s quc quan jo dic, 
com un exemple, 2.500 hectimes, pcnsi qirc és una tinca que 
ha sortil cn els diaris, eh?--, 2.500 hectrirees, i veurli que ha 
pagat com un al trc que en tenia cinc, voste es poctrri adonar per- 
feciament yuc alli ha passat alguna costi, i que ha passat pcrclue 
algun funcionari ho ha clcixai passar, perqub I .500 hcctirces 
no pot pagiir com un que en té cinc. Ah!, com que és a vostks 
quc els toca la comprovació, fem-ho, aixi de sen~,,ill, busquem 
I R  forma de solucionar-ho i, d’ma enclavant, com vostksja fan 
amb una nmma interna, apliquin, sirnplerncnt, el valor ca- 
dastral de les propiciats LI l’liora de fcr aqucslcs valoracions. 

Pero és que, ii més a mbs, facin, all& un esfort; d’informar al 
cmjunt  de pagcsos, o petits propietaris del país, quan vagin a ia 
Consellcria, perdó, als serveis territorials de la Conselleria, 
deis drets quc tenen, pcrquk una administració no te solament 
I’obligacib de recaptar el que hagi de recnptar, que amb aixb 
em sembla que hem de ser molt seriosos, i s’hu de recaptiu- el 
que s’hha dc recaptar encara que sigui impopular, pcri, que, cvi- 
dcntment ho faci amb informació, perquk si una persona ha dc 
pagar menys del que realment paga se I’infortni i sc I’avisi 
perqub, jo l i  puc assegurar cluc tampoc es d6na la més minima 
informació. 

Per& sobretot, i pcr acabar, no em digui el matcix que tn’ha 
dit cl Consellcr d’Agricultura, de dir : ({la rcsta d’Espanya ho 
fa aixi, que és tercermundista>), i una mica sempre em f’ixcrn 
en la resta d’Espanya, que és terccrrnLindista, i Jo cn quest 
momen[ estic en el Parlament rle Catalunya, no rn’agrada fixar- 
me amb cl que va amb un ruquct, rn’agrada fixar-me amb el 
que va amb un tractor de cent cinquanta cavalls. Ara, tant al 
Consellcr d’Agricultura com a voste, l i  podria dir que en algu- 
nes parts de ía resta d’Espanya encara s’actua a nivell tercer- 
mundista, pcrh que en unes altccs Ics rntrduixcs es porlcn a 
Europa amb avions a rcaccib i el sistlema impositiu ix altamcnt 
modern. 

Moltes gricies. 
El Sr. VTCE-PRESTDENT PKXMER : Moitcs gricies, 

li-lustre senyor Diputat. Té la paraula 1’Iionorable Conselkr 
senyor Rasiñez per contrareplicar. 

El Sr. CONSELLER D’ECONOMIA I FINANCES : 

. . . 
I 
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Moltes grkies, senyor Prcsident. Senyores i senyors diputats, 
cornenr;c?ré pcl Ilnal, sohrc la rcterencia :i tcrcermtrndisme de 
la rcstn cE’EspaIiya yuc, suposactamcnt, doncs, IM fet 1’1 Tonora- 
ble scnyor Conseller d’Agricul tura, Ratnacieria i Pcsca. Miri, 
jo no Fdig cap rcfcrcncin iz cap cspai tercermundistn ii I R  resta 
cl’i<spanya; algunes x t u x i o n s  nostrcs, de la resta d’hpanya, 
CIC tothom, potfcn ser actiracioiis singulars. Perb li  p ~ i c  assegu- 
rar cluc, pcr a la resta d’llspanya, tinc una gran cslitna i tinc un 
gran respccte. Aleshores, no és cali tipus de situació 
iercermunclista. 

Quan faig referencia a I’aplicaciO dc ternes de tributs a la 
resta d’l%panya, es basa concretameni que la normativa estatal 
és una normativa Única per a tot el territori de I’Estat, perque 
no s6n tributs propis de la Gcneralitat, sinó que shn tributs 
cedits; i, aleshores, aixo ens obliga a tcnir a tot arreu la mateixa 
normativa. Aleshores, és clar, hi ha una base i hi ha un tipus, 
eh? Jo voldria fer-li ohservar que el 198 I hi va haver un creixe- 
ment del 4% clel tipus, que cl 1982 hi va haver un creixement 
dcl 5% del tipus, quc el 1983 no hi va haver creixcrnent del 
l i p i s  i el 84 i següents hi vn liavcr un  crcixerncnt del 6% Ales- 
hores, aixb, evidentment, tk que la recaptacih sigui mks eleva- 
da. AI muteix tcrnps, s’ha proclu’ii també recaptació m6s eleva- 
da, fins i tot aplicani el  critcri cadastral, perque també hi ha 
hiigut una rcvisib de cadastres, i tambk hi ha hagut, cvi- 
dentmcnt, una intlaccib. 

I’crh hi ha un tcma que em prmcupa, perque vosik ho Iu 
posat il ia meva boca, a Ics meves paraules, i jo crec no haver-ho 
dit, i ks que jo li  he parlat de l’equilibri pressupostari, de I’e- 
yuilihri pressupostari, rlc la inutilitat o de la gravetat, (les del 
punt cfc vista dei finanqament, per il la Generalitat de Chtalu- 
nya de reaiptar mcs, no dc I’equilibri entrc els h-ilwts, Del cluc 
sí qiic l i  he parlat ks, cunmtiitneiit, que és l’listat -no la Gc- 
neralitat, 6s l’F,stat- el quc fix;wn les xifres de tributs a rccap- 
t:ir* I ,  aleshores, nixb no ho feia d’una manem aleatbria, siri6 
que ho feia sobrc la basc de la recapixió de I’any antcriol-, que 
iotcs les camunitals autbnomcs, en virltit dcl priIicipi de colla- 
bmici0, n’hcm ti’aportar i i  I’Adtninistracib ccntnil, i de la rccti- 
ficacions de lipus qirc in troriLiili. Nosaltres hem portal una  polí- 
tica fiscal en la qual el yuc hem buscrit es, sitiiplcmcnt, no 
piissiir pcr sotm, percluk perjiiilicavii Ics finances de la Genera- 
liht, erii una de Ics perversions del sistema, i ,  per a l tra  bancla, 
no yucdnr-nos curts, Iiercliii: tio cns podieili finany;ar el pressu- 
post, pcrb dins de les xif’rcs que, en tot moment i d’word amb 
cls SCLIS criiculs, fixavn I’llstat de crcixcmenl per I I  tot el territo- 
ri de I’F,stní. 

L)cs del punt dc vista de ILI inspeccib, vostc sap que en viil LI t 
tic !a Llei dc CcssiO ric Tribiits, cstetn subjcctcs ii unti alta ili- 
spccci6 dcl Ministeri 11’1 liscndn. Alln inspcucih, doncs, que es 
~rrcscnki a~isoximullamcn~, nhsns dc I’estiu cii cuda una  de les 
ciclcgncions tel-ritot’ids, i p o r ~ a  iz ternrc, doncs, utia iiispcccih. 
I’otscr ryiiesta inspeccib 110 és del tol correcta, pcrh cl qiic 
vostb en1 diu dc uiisos coiicrcts no rirriha tot al fons q w  ii lw 
millor caldl-iri arri bar, i pel cluc 1reIxill;i CII un dctcrminaI 
mometil 6s per veurc si la tasca rccuptiitbria en el seu consiun[ 
cs correcta. 

Alcshorcs, rlonanl pcr k t  quc i i t )  Únicunien t I’Adminislracih 
de la  Cicncríztitnt, sinb c1’1 qualsevol tipus d’AdministrxiÓ de 
tributs dc qunlscvd pais del mhn, cs poden produir errors, .jo, 
el quc l i  puc dir 6s que, l i ns  N:I, dcs dcl punt  de vista de la re- 

captacib, del tramit, la recaptació, aixo si que es considera clins 
ci’un lirnlt corrcctc Sap vostk que s’han fct csfbqos des del 
punt de vista cle millora cl’instalkions, de millora cl’oficincs, 
d’aLitomatitziici~, pet’ inientar donar un millor servei. E1 fel 
d’r-iplicar el valor cadastral, vostc sap que s’estA aplicant ara, I 

cluc en el inoinciit que s’aprovi la Lle i  de Successions Ixiurem 
cle dei xnr-lo d’i~pl ¡car. Ai xi> produi rh problemes; aixb Iisoduirii 
problemes. Jo crcc quc encara sorn i-l temps dc rectificar aquest 
punt, i sap, doncs, yuc per tots cls mitjans nosaltres estern in- 
tentant que es reconsideri des del Ministeri d’l-Iisencla aquest 
tenia en la Lici de Successions i cn la Llei de Timsmissians 
perquc, evidentment, crea una posicib d’indefinició, una posi- 
ci6 d’intranquil;litnt dins dels ciutadans. 

H i  ha un  tema que el recullo iimb molt de gust i que crec que 
ks impostant; hem fet alguna CQW, es van publica alguns trip- 
tics peso potser no s’ha fet ..., pel que vostk ens diu no ha arribat 
tal com hauríem desitjat, quc és el terna de la informacib dels 
drets. 131 aixb, l i  asseguro que, dins el que estigui a la meva 
mi, faré cl possible perquc hi hagi una informació de drets, i ,  
aleshores, tothom pugui, al mateix temps que tingui el dcurc 
de contribuir ii la hisenda pública, a la hisenda de la Generali- 
tat, concretamcnt, tingui el drct, complimentar cl drct dc scr 
i nfor rna t. 

Senynr lksident, scnyores i scnyors clipuiats, moltcs 
gricies. 

1’1 Si-. VICE-PI2ESIIl ENT PIIIMER : Moltes griciefi, Ho- 
norable senyor Conseller. 

Passem .ja a la tlar*ree*a interpetlacib, cl punt (te !’ordre del dia 
niiinero 14, que es la que formula I’íl~lustrc Diputat Joim 
tJstcvc i Tomis ... (Ilcmor úe veus.) Pcrclcmi, Joan Esteve i 
Oriol; disculpi 1’11-lustre reprcsentant, el digne rcpmcntant 
del Grup Popular, al qual tinc I’honor dc donar la paratila. 

11iterpckIacih al Consell ICxecrrtiu 
sobre la reservti de places de les residhcies 

del temps lliure per a les centrals 
sindicals majorithries 

I31 Sr. ESTEVE I OKIOI, : Moltes grlicies, I-Ionorable 
senyor President. Setiyrms i senyors diputats, vagi pcr cncla- 
vsnt un aclariment, que la nostra interpeElaci6 no pretén 
iitacar a ningit, s inb  m.ds aviat defcnsar a tothom, i rlct’cnsar II 
tothom respccte al pluralisme polític que scinpre ha caractcrit- 
zat xiucsla Cambra i que ha caracicritzat, .ja que parlem de sin- 
dicats, per excmple, la tribuna que es va ofcrir en el seu 
niotzient cn la Comissi6 dc 1301ítica Social it talcs i ciidmxina 
de les bt.ces sindicals representadcs li ciisa nostra pel terna, per 
exeniplc, del patrimoni acutnulat i dei patrimoni historic. 

Permetin-mc fer un preHmbul, asscnyalanl quc en el Birtllr,ti 
Oficiul doi h- ium-wt ( / P  Ccrtuliinya, níirnero I84 -no 128 corn 
cs diu per errada mecanogrifica-, vam aprcndre, ens v~im as- 
s:ibeniar d’una rcsposta del Conseller, no 1x1s dcl senyor Oriol 
i3udia, Coriscllcr de Treball, sinó dcl Conseller de Comerq, 
Constim i Turisme, del fcbrer d’enguany, on, en relacib arn h 
el progmiii  Turisme Social, cs deia que es fornitllava una re- 
serva del 50% -del 50%! - dc les placcs dc temporada altu --i 
remarco el pet-ccnt:itgc i la teinpcnida- en les residkncics de 
l’lristitut Ciitali del ‘Temps Lliure a favor de Ics centrals sindi- 
cals nirijori tiries, dc les dues ccntcals majori tiries a casa 
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nostra, perquk aquestes Ics poguessin atorgar i distribuir cnt re 
els afiliats a elles mateixes i ,  evidentment, sens perjudici que 
aquests niateixos afiliats, juntament amb persones no  afiliades, 
o bé afiliades a altres ccntrals sindicals, pogucssin coiicbrrer a 
I’atorgament tie la rcsta de I’altre 50% ci’aqLiesles places de 
temporada alta, que, evidentment, s6n Ics més llamineres. Es 
rieia en la  mateixa resposta del Conseller de Comcrq, Consum 
i Turisme, corn a .justificaci6 d’aquesta mesura, que cra -i He- 
geixo textualment- per xonseguir la rniixirna coi-laboraciÓ 
-amb totes les connotacions a vegades pejorati ves cf ’aquesta 
ixiraula- entre I’AdministraciÓ i eis sindicats. 

Aquesta publicació en el Utrtlleti O#icioi va motivar la nostra 
pregunta del marq d’enguany, on es formulava la pregunta LZ 
l’ilonorable Conseller, ja si ara de Treball, en  el sentit de si es- 
iimava que era adequat el principi d’igualtat de I’article 14 de la 
Constitucib, els pactes internacionds subscrits pel regne &Es- 
panya, aquesta reserva qualitativament i quantitativament 
molt important a favor de dues forces sindicds concretes, en 
detriment de les altres forces i, fins i tot dels treballadors no af i -  
liats. La nostra sorpresa i preocupació, com diem en la intcr- 
pel-lació, arrenca de la resposta de I’Honorable Conseller, 
quan el 3 1 de mar$ del 87 ens intenta justiflcar aquesta reserva 
de la manera segijcnt : ens diu : ((Miri, a I’any 82 es va signar 
1’ANE a nivcll estatal entre el Govern de la naci6, la CEOE i 
Comissions Obrercs i UGT, en el qual cn el punt VI, apartat 4, 
en concret, s’establia aquesta rescrva, i des de I’any 82 ho hem 
anat arrossegant fins ara, de tal manera que la Generalitat ha 
fet cxtensiu aquest acord dc tipus estatal precisarncnt intentant 
d’establir viiicles de cooperació i ccillaboracib )), diu tex- 
tualment la resposta, <{ reconeixent que en nquell moment les 
centrals majoritirics representaven un 78,17% no pas d’afilia- 
ció, malauradament, sinb de ciirrccs eiectcs, és a dir, de mem- 
bres CIC cornitks d’cmpresa i de dclegits sindicals, i ,  entcncnt 
aixb >), així ens ho deia í’t-íonordhk! Conseller, <cqw aixi, justi- 
ficíva .ia de bel! antuvi aquesta reserva del 50% en la temporada 
alta, i, aixo si, a la resla hi pocien anar tots els altres,), evi- 
dentment, impiicilamcnt tarnbb hi podrien m a r  aquests ii 

ílivor dels quals es reservava aquest 50%. 1 dicnt, no contestant 
si aixb crii infringir o no el principi ct’igualtat de I’articlc 14, 
sin6 fent esment a I’article sclk de la Constituoih, quc, COM 

tots sabem, fa referencia a la funció institucional dcl sindicat i 
no pas el lirincipi d’igualtat, i intentant justificar aquesi;i 
mesucii de mks ii més i-l l’empara de la 1,OLS -hi Lici Orgimicu 
de Llibertat Sindical- del 2 d’agost de I’any 85. 

Aixo hil motivat la nosirn interpeHaci6 del mes passat, on 
preguntem al Cnnselí Exccuiiu quins sbn els propbsits dc cap- 
teniment sobre el manteniment, sí o no, d’aquesta reserva, o 
bk si aixb es f i  extensió, entenem nosaltres, com s’hauria de 
Ter, a totcs Ics altres forces sindicals i ,  per que no, tots els tre- 
balladors iil marge de la seva sintlicacih o no i a tbvor cl’una 
central sindical o d h a  altra. 

No vult entrar aquí en el tema de la representativitat. Ja hc 
remarcat, malgrat tot, quc una cosa és el percentatge C I C  major 
reprcsentativital que ve donat pcr I’afiliació sindical d’ayuclls 
que tenen cirrccs eiectcs en el si de les empreses: -llegeixi’s 
membres dels corni tks d’cmprcsa o delegats de personal-, i 
una alira cosa k n  diferent i molt més minsa és el percentalge 
cl’afiliacib o d’implantacib cl’aquests sindicats majoritaris en el 
conjunt dels treballadors de casa nostra. Evicientmenl, si 

aquesta reserva de ikwtx fos a favor dels ciirrccs sindicals, crec 
que almenys en l’orienlacib que li  esteni donant ningii dirili ces 
pcrquk un  78 i un  50 podria d’alguna manera jiistifiar-se; 
perb, cvideniment, con1 que ks  per 1-1 tots els nfiliats, d’acluí la 
nostra posicib critica. 

I malgrat que dic que no vull entrar en cl tema de Iu sepresen- 
tativitat, si que cal ussenyalar algun fet, així de possacla, com és 
cluc en el Birtlleii Uficilrl de la Prouíncid, per excmple, cl clcl dia 
5 d’aquest mcs, el del dia 6, el del dia 9, el del dia I I ,  altrc cop 
el dia 1 I ~ aquest era a la phgina 39 i aquest a la 1)Agina 47, el del 
dia 15, el del dia 22 ..., per exemple, surlin scntkncies declarant 
íraeidulentes una serie d’elcccions guanyades pcr les anomena- 
des centrals sindicals majorithries. Crec que cal que tambt: les 
senyores diputades i eis senyors diputats en tinguin concixe- 
ment, pech, es clar, set sentkncies amb els dies que van del 5 a1 
22 de juny, equival, comptant fins i tot ets dies feiners i els dies 
no feiners, equival, dia si dia no, de sentencim on cs declaren 
determinades actuacions o delcrminats processos electorals 
fraud u lents. 

En definitiva, aixo sbn edictes de notificacib a empreses 
--entre cornetcs--, existents I) no inexistents, amh ignorada 
adreCa, pero, juntament a aixb, cal afegir-hi supbsits que no 
són coneguts o bb que I’adrcqa és coneguda i la notificació en 
fortnr-i, c) bé supbsits que no hi ha hagut irnpugnacici, i totes les 
senyores i els senyors diputats podran Lrcurc’n d’aixo la conclu- 
sió cluc estimin adient. 

Nosaltres, en la interpeHaci6, senyor Consellcr, Tem 
esment als pactes internacionals. iii ha des de la Convenció 
Europea dels Drets de 1’1 Iome de Roma, de l’any 50, se’ns re- 
coneix, en I’iirticle l l ,  e! drei d’afiliacih i en  I’article 14 cl que  
pel fct de I’aiiliacih o no-afiliaci6 no es potirh reprcsentar cap 
iwantatge ni cap discriminació. I cal assenyalar, ja de ~ ~ s s i d a ,  
que, eviclentment, el dret d’afiliacii, sindical ks u n  dret al qual 
cl nostre Tribiinal Constitricional ha atorgat unii ciohlc Icctura, 
en el sentit positiu quc un pot afiliar-se ii un sindical i cn ci 
scntil negatiu que s’ha dc respectar tnmlik, com ii contingut del 
dret de Hiberlai sindicd, la no-aliliacib als sindicats. 

En aqtiest mateix sentit, la Convenci6 1 I 1 ,  pcr cxcmple, dc 
IOT, de l’any 58, prohibeix taxativament en cl seLi articlc 
primer c~ualsevoi clisiinció, exclusib c) prefcrkncia basacia en 
motius de rac;a, etcktera, opini6 ptrlitica i sindicacib o no. Per si 
hi haguks algun dubte, que se’ns pogiiés dir : <<Bé, aquests 
tractats ihn referkncia a condicions de treball >>, la recomanacih 
I 1  1 -1lig:ada amb cl conveni I 1  1 de I’OIrT- precisa cl’una 
manera mol( clara en  ei seu apartat I1 que queda prohibit, preci- 
sarncnt per aquest principi CIC la igualtat, cntre d’altrcs, els se- 
güents.. I o, millor dit, que els estats vénen obligats a rcspectar 
entre cl’altres els principis següents : la igualtat en Ics condici- 
ons de trcball, entre clles Ics hores de Irchall, períodes de des- 
cans, vacanccs anuals pagades, seguretat i higiene cn cl trehall, 
seguretat social, serveis socials i presixioiis socials en relacii, 
amb ei treball El mateix taranni tk la Carta Social Eiirnpeii del 
desembre de l’any 61, cn la qual I’arlicle primer i l’articlc 
cinquc no Tiin mks que reflectir aquests dos principis bkics : el 
cl’absoluta lliberlclt sindical, en el sentit positiu i ncgatiu, i la 
prohibieih cle cliscrirninacib cn un scnlit favorabic o desfavora- 
ble pel fel d’excrcir, en un sentit o u12 altre, aquest dret fona- 
mental abaiis esmentat. 

‘I’arnbk ho diu riixi el Pactc Inlernxional dc Drets I’cortb- 
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mics, Socials i Culturals, el que es va signar a Nova Yark I’nny 
66 i quc va ser ratificat ja per la riemocr<icia espanyola en cl 77, 
en cls S C L ~ S  articlcs 2 i 8; ho d i u  el conveni 87 de I’OIT, ho diu 
cl conveni 98 CIC l’OJT, i ,  finalmeni, tarnbk ho diu cl conveni 
de I’my 62 dc I’OIT, rutiijcat per f3spnnya en I’any 73, cluc és el 
conveni número i 17. 

OLI& diiicn els nostres lcxfos directes? ‘Tots h o  sabcm; d’tina 
banda, I’iirticle 14 dc la Constitucih estableix cl priiicipi absolut 
d’igualtiit i de no-discriminacib, sense, eviclentmetit, raons ob- 
jectives, i ,  per si fos poc, I’articlc I O ens rcinct cani a inlcgrants 
del cos fonamental jurídic dc la nostra nacib als prictcs interna- 
cionals o conmiis intcrnacionals subscrits pel regne d’Espany- 
a. I ,  en aquest sentit, dintre +ja, baixant ti una csfera mds baixa 
dcl camp dcl dret laboral, el senyor Badia coneix millor que 
ningú i’artick 4 i I’artick 17 de 1’Estalut cids Treballadors, on 
s’cstahlcix el principi de llibertat de sindicació i el principi dc 
no-discriminacib per ra6 d’aqucsta Ili bertat de sindicació, que 
pcr be que el subjecte passiu, el destinatari cl’aquests clos pre- 
ceptes, és, evidenlmcn t, l’empresari en una  relacih bilateral, 
per quk no, per- cxtcnsib, j i i  que és d’obligat respecte pels súb- 
dits, cviclentincn t amb major motiu ha de ses d’ohligai respcctc 
per I ’Ad m i nis t rnci 6. 

A mi em sorprkn que sc’ns parli de la LOLS, de la Llei Or& 
nEca de la Llihcrlat Sincliciil, quan lirecisament aquesta Liei del 
2 d’iigost del 85 cns recorcla, cl’una banda, I’articlc 2, el principi 
de llibertat atisoluta, i, ci’altra banda, I’articlc I2  -ilegcixo lite- 
r:ilment el text CII castell& : ~Scf i in  nulos y sin ci‘ecto 10s 
p rece ptos rcg I arnen tari os, las el h LI SLI I as de 1 os con ven i os col ec- 
tivos, Ins pactos individudes i liis dccisiones ~itiilatcraEes del 
emprcsarirr que oonlcngan o supoiigan cualquier lipo CIC discri- 
rninxihn cn el cmplco o CII las condiciones dc trallajo, sean fil- 
vor;hles o adversas, por rajl.ón de la aclhesión (I no ii un sindica- 
to, ii  S L ~ S  awcrdos, D al ejercicio cti general dc nelividades sindi- 
calcs. )) I ,  en clefinitiv;i, repckixo el mateix argumcni Cl’tibans 
: si aixi, cs prohibeix a un cmprcsari, ainb major motiu s’ha de 
prohi hir aquesta discrimi riacih per 1x5 de sindicaci0 quan es 
i~ i c t a  dc I’Administracib pii hliai. 

D’ul tra handa, no  &ixi1 cle ser nlnienys contradiclori q~rc 
clint rc les fiincions genkriqucs dels sindicats miijoritíiris 
--articles O i 7 de la matcixu LOLS- no  s’csmcnli, evi- 
rlcnlment , les tasques de I tcure. 

I%r irltim, viill sortir ai pias ja de l’argumentació, no dirc 
cvcnlual, sini) scgura jíi cluc iiixi se’iis cleh en la contcsta per 
cscrit, q~re <<miri, izixb, en l’ANt3 de l’any 82 es va establir així  
:I nivcll cstatal i nosaltrcs ho liem anat Iierllongat 11 casa nostra. 
)) J o  l i  huig dc dir al senyor Consellcr que, pel- Ix? que 15s cert 
quc en I’ANE dcl 82 ora ctwtcmplat, clcs del 82 enGB han passat 
cinc mys, i Ixin prissut cinc niiys en yiic hi ha hagut clos textos 
fcmamctit;ils de conccrlacih social 1 I’RI de I’any 83 i I’AES 
amb vigencia per als anys 85 i 86, i cii cnli d’aquesis dos cs re- 
prorltleix aquest avantatge que, si en un moment donat podia 
tcnir tin;i r;10 histbriai cle consoliclacili sindical, en el momcnl 
prcscnt crcicrii cluc dc a i p  de Ics ~iirineres cs poi r ihe t rc  
:iq ues t :i fi, 1.1 n 11 la, di ric 111 gai re bb t 16 L L i  íe la, so b rc f o 1 ren i a  rca n 1 
~iti i’et simptoinitic, que si aixh almcix en iiti text, CII cl tic1 82, 
i cles~ip:ii+cix cn cl clci 83 i CII el dcl 85-86, IK~LICSI~’ desapuricii), 
~luesta suprcssii) és fbrp eloqiient dc la voluiiinl C I C  Ics parts 
ncgoci;tdorcs cl’aquests acords socials. I pci* aixh rcitcI-cm 
~ T C ~ L I I I I ¿ I ,  clctnanant cls prophsits dc captenimeli t qiiu nosnl trcs 

formulem en la nostra inkrpel*laciO. 
Molies @cies. 
IJI SI-. VICE-PRES113IiNT PRIMER : Mot les grkics, 

11-lustre senyor DipLltat. T& la paraula ara, pcr contestar la 
i n te r pel4 aci 0, I ’ i i  o no rab I c se l i  y o r  Co nsel 1 c r dc Tre bal I ,  senyor 
Badia. 

1’1 Sr. CONSELLEK L3E TRT3RA [,L : Scnyor Presiclent, se- 
nyores i senyors diputats, efcctivament, vaig contestar fa uns 
mesos una pregunta sobre el mateix tema feta pel m:itcix 
Ildustrc senyor Diputat, i m’haig dc refermar en cls termes cic 
la resposta. Ara bé, avui, cn aquesta interpetlaciÓ apareix un  
element nou, i en aquest element nou sí que jo crec que cal 
donar-li la raó. Entenc que no infringim la Constitució ni cap 
mena de pacte internacional subscrit per i’Estat cspanyol en fer 
unii clcterrninada reserva de places a favor dc les centrals 
sindica 1s I 

hsa bé, l’element nou ks que, rcalment, fem aquesta reserva 
21 favor dc dues centrals sindicals, les majoritiries, i realment 
molt rnajoritkries en relació amb les altres centrals sindicals, i 
aquí si que entenc que hi ha una possible discriminacib no del 
to2 justificada. Ara be, també haig d’aclarir d’entradn, i per aixo 
ja vaig donar Iri resposta al seu dia, fent rcferkncia a I’ANE, quc 
aixh es iina reminisckncia histbrica --i efectivamcnt, tcnia 1’0- 
rigeri I’any 82- que s’lia anat perllongant fins a I’actualitat, 
peryuk, de totli manem, fins a aquest any no podieni saber i i r i  

nou índcx, un nou cocficient de rcpresenlativit~~t per atorgar a 
Ics diferents orgatiitmeions sindicals. 

Avui ja lcnim realment el resultat dc les Últimcs clcccions 
sindicals i ,  per tant, sabem quins percentatges representa cada 
una de les centrals sindicals rcpresentades aquí a Caialuiiya. 
Entenc, i dic ja a ixb  d’entrada, que crec que cal aiiarii niantenir 
Ic? rcserva de placcs de temporada alta ii Fwor cle les orgmitzaci- 
ons sindicals, perd han de ser totes Ics organitzacions sindicals 
suficientment representades aqui a Catalunya. Aquest crec 
que sí cluc és un criteri ¿i tenir en compte i que, si no s’ha tingut 
en c~iiiptc, c~icara, per ii aquest any, hil estat per aquesta rai), 
que eslierkveni saber el resiiliat de Ics Últimcs eleccions sindi- 
cats, pcsi, quc ho tenien1 en cnrtera -ja, mks i tant quan l’any 
passat, arran d’una sentimcia del Tribunal Constitucional, vani 
tnodificar aquells 2ijuts que cl PRrlamcnt (fe Catalunyii dbna a 
Ics celi trals sindicals, que abans, també, només es donava a les 
clucs centrals sindicals majoritiries, i a partir, ja, de l’any 
passat, es va fer :i totcs les centrals siiidicals en proporcib amb 
lzi scvri rcpresentativitat. Per tant, aqucst cntcnc qiie sí quc 6s 
 LI^ cri tcri que s’ha de canviar. 

Em sorpren, per altra bandn, cl~ie al-legui o interpreti la pa- 
raula <(col.laboi.acib )> orwb possibles connotacions negalives. 
Jo,  fimcarnent, nom& veuria aqitestcs connotacions riegativcfi 
en el S L I ~ O S ~ ~ ~  cas que la coI-laboraciS, fos en iitia cosa quc reai- 
nient fos negativa, pcrh en aqtrest sentit jo crec que la col-iabo- 
raci6 amb les centrals sindicals nu tc res de negatiu. Almenys 
aquest Conscller que els parla estima, creu i té el ple convenci- 
mení que cul i ks nccessari pcr al nostre país cstahiir el mixim,  
el n~illor clima cle col.l;tboraciO amb les organiizacions sincli- 
cals. Per tant,  si nosaltres, entre iillres formes, entre altres 
canuls, establini aquest, etli sembla qiie quccla plenamcnt 
justificat. 

Aru b6, tainbk etil socpren una altra qiiestib : m’he referit 
quc el t’nrlament de Ciitalutiyn va aprovar a favor tlc Ics orga- 
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nitracions sindicals cl lliurament -en l’aprovacib del darrer 
Pressupost- de 30 milions de pessetes. Jo no sc si 1’11-lustre 
Diputat veu aquí tambk una discriminacib, perb si el Parlamcnt 
de Catalunya pot disposar dc 30 milions de pessetes per. desti- 
nar a les centriils siriclicals, el Consell Executiu de la Generali- 
tat no pot dcstinsr l’ús parcial i !imitat d’una temporada cl’unes 
placcs en una residencia, ii favor cl’aquesles centrals sindicals’? 
Jo no veig en aquest sentit cap mena d’iincomplinient lcgal, 
menys cl’incornpli: menl de la Conslitucib. 

Per tant, jo li  haig de dir que, evidentment, si hi cap la passi- 
ble interpretació d’inconstitucionalitat, mi, en tot cas, el Tri- 
bunal Constitucional qui a mi m’haurh de convencer quc faig 
un error en concedir aquesta reserva de places a les organitzaci- 
ons sindicals. D’altra manera, jo haig d’estimar que és una co- 
14aboraciÓ totalment positiva i que en aquest cami pensem 
mantcnir-nos. 

Per tant, per acabar, diria que és propbsit, realment, de cap- 
teniment clel Departament de Treball de mantenir la reserva 
del ciquanta per cent de les estades de temporada alta en les re- 
sidencies de temps lliure a Tarragona, Lés i IdlmqA,  a favor de 
les organitzacions sindicals; almenys, les organitzacions si ndi- 
cals que tinguin una representativitat apreciable. I per aixb crec 
que, efectivament, el criteri mésjust podria ser el de la redistri- 
bució del percentatge reservat d’acord amb el resultat de les 
darreres eleccions sindicals. 

Mol tes gracies, senyor President; grhcies, senyores i senyors 
di  LI ta ts. 

EI Sr, VICE-PKESIDENT PRIMER : Moltes grBcies, i io- 
norilble Conseller. Si desitja replicar, l’lflustre Diputat? 
(Pausa.) EI senyor Esteve i Oriol té itl paraula. 

El Sr. ESTEVE I ORIOL ( d ~  I’cscli miant) : Moltes grricies 
per 1 % ~  de la paraula que se m’atorga. 

El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Prego als i1 
putats, silenci. 

El SI: F,STl2W I OICIOE : Jo agraeixo, abans 
senyor Conseller el reconeixement públic que ha fe 

ustres di- 

le res, al 
que aixh 

suposava una discriminació IIQ massa justificada -i ho ha 
dit- en relació amb dues centrals sindicds, amb el propbsit 
d’esmena de fer extensiva aquesta mesurii, que nosnl tres quali- 
fiquem d’injusta, a altres centrals sindicals. Pero entcncm quc 
fer cntrar més convidats en el repartimcnt cEel pastis no per 
aixh fa que el pastís sigui bo, sinh que nosaltres continuem 
rnantenint la injustificacib d’aquesta mesura i cies d’aquí brin- 
dem I’oportunitat del suport polílic a altres forces sindicals I) 
polítiques que pensin aixb corn nosaltres, per emprtr els 
camins yuc V Q S ~ ~  mateix ha apuntat. 

Nosal tres entenem que fcr, d’altra banda, extensiva aquesta 
rcserva a altres forces sindicals, evidentment 
-evidentment-, no resol un dels dos defectes que jo apunta- 
va, que és la discriminacid, per rai> de no-afiliació sindical, i a 
aixo I’invito perqui: ens contesli, si VOI fer ús del torn de 
con trrircplica. 

La segona cosa que a mi se m’acut 6s que vostc parlava de re- 
rninisckncia histOrica. Doncs, miri, senyor Badiat, jo també 
podria par 1 ar de rem i ni scknci es h isto r i qu es cl’u na de t e rrn i n ada 
obra sindicuí que reservava determinades places als líders 
sindicals. 

El tercer punt que volia assenyalar-li era quc, certament, 
voste em parla de cooperació i collaboracib. Siguem planers i 

clars. Ei1 definitiva, la col-lahorncib i la cooperxih han de ser 
no en els tcrmcs senzilIs, lúdics, que vostb apunla. Jo crec -i 
em sembla que altres forces parlatncntiirics coincidiran amb 
mi en aqucst piiiit - que, en dctinitiva, la voluntat de coopera- 
ció i col.laboracii> anih CES sindicats es h, no ii nivcll de residkn- 
cies de Tarragona, sinó en altres coses molt mcs importants, i 
estic pensant, en aquest cas, per exemple, en el Consell de Tre- 
ball; estic pensant en la pariicipaci6 en I’Instilut CatalA del 
Temps Lliure, estic pensant en I’ICS, en el consell dc I’ICASS, 
etcktera, i és allB on principalmenl s’ha de mostrar, s’ha de pa- 
lesar la voluntat de cooperacib i collaboracih amb les forces 
sindicals per part de lw majoria que governa Catalunya, i no pas 
en una cosa que, en definitiva, entenem que és itccessori, que 
6s el repartiment d’aquestes places, i aixb no ho dic jo : ho diu, 
d’una banda, I’article 7 de la Constitució, que vosik mateix 
invoca en aquella contesta nostra, quc és la participacib institu- 
cional dels sindicats. I jo diria que, aquí, hi ha hagut gairebé 
una traicfó que, freudianamcnt, em sembla quc es podria inter- 
pretar d’una nianera prou clara, perque en la resposta que se’ns 
d6na per part de vostk, es parla d’objectius de coopert-ici6 i dc 
col-laboració (ccomplementaris n.  No ho dic jo, ho diu voslt5. 
Jo, el que trobo a mancar és la coopcracib i la col+laboraciii en 
ternes molt mésimportants. 

Moltes gricics. 
El Sr. VICE-FRESI DENT PRlMER : Moltes griicies, 

Itiustre senyor Diputat. L’l-lonorable Conseller té la paraLrla 
per contrareplicar. 

El Sr. CONSELLER DE TREBALL : Efectivament, aquest 
Consellcr creu que amb les organitzacions sindicals hem tlc 
mantenir una col-labomi6 en temes importants i en tcmes 
que no són tan importants. 

Crec que no 6s freudih arribar a la conclusió d’aquesta distin- 
ci6, sinó que crec que és plenament clar, evidentment, que hi 
ha unes qüestions més importants que altres d’irnportants. 

Jo no poso en cl mateix nivell la cotlaborució, la participaciC1 
de les organitzacions sindicals cn les rcsidkncies de Temps 
Lliurc, com hi poso la coHaboraciÓ, la participacib de les orga- 
nit zacions sindicals en aquests al tres cen trcs, cn aquests al tres 
instituts, en aquests altres consells. 

Evidentment, és important una cosa i 6s important, també, 
l’altra; ara, distingeixo -corn molt bé ha assenyalat en aqucsta 
resposta quc-io ni recordava, pero que és feta a consciencia. 

Ara bB, jo vull que quedi clar cluc neccssito i el Govcrn de la 
Generalitat necessita un clima de la rniixima entesa, de la 
mlixima col-labormi6 amb les organitmcions sindicals, i q u i ,  
sense exclourc’n cap, perb també és cert qwc hi ha ducs orga- 
nitzacions sindicals al nostre país que tcnen una forp moli 
superior, una representativitat molt superior a tes altres forccs 
sindicals actual tnen t representades. 

Jo crec - - i  voste ho ha recordat- que totes les persones s6n 
lliures d’afiliar-se o no afiliar-sc; que per aquest sentit no hi pot 
haver discriminació, pcrb jo haig ri’alirmar que enknc conve- 
nient quc els treballadors de Catalunya s’afiliin a sindicals, que 
estiguin representats per sindicals, quc aquests sindicats siguin 
representatius. Per tant, en aquest terreny jo crec que m’haig 
de mantenir en aquesta línia que he deixat en tot moment : I l i -  
bertat de sindicacib, i ,  per tant, haig d’estimular fins i tot 
aquesta afiliació sindical, perqui: aixo convé al nostre país. Que 
els nostres treballadors, que els treballadors de Catalunya es- 
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tiguin realment reprcscnlats, i que les representacions sindicals 
estableixin LIII clima dc miximn col.laboi*acii, amb el I k p m a -  
meni dc ‘írebull i si, incidcnlalment, si marginalmcnt, tiiante- 
nint aquesta distincib, podcn-1 tenir tnm bb una col.luborxiÓ 
amb Ics residencies de tcmps lliure, jo, i i ixb, crec que ho haig 
de Ser. 

Crec: yiie no Iiem iliscriminut ningit. lic cxposzit Ics fiions 
histbriqucs i les raons pragrnitiques perque, fins al tnomen t 
prcscnl, la distrihucib s’ha fel d’una rnaiicra més simplc que 
no p i s  t’arcm a pariir -o cs la inlencid, CIC h-- de la prbxinia 
:icJ.jutiicacih de places ti les residencies del temps lliure. Perb, 
natur;ilmeni, per a aixb nccessitr‘ivctn tenir una basc, un crileri, 
i itqucst crilel-i ens I’hnn donat Ics cfwreres eleccions sindicals. 

Vostk ha posat l’cxcrnple d’un seguit de sentimcies que an- 
ul-lcn alguns m u l t a t s  electorals, perh jo l i  puc assegurar que 
nixb tic) modificar-ii el pcrcctitatge. A part aquest fet, sap que ha 
estat ja  proclamat el resultat d’aquestcs elcccions I, per tani, ja 
tenim un r n i ~ l u l ,  i cl Ilcpartzimcni de Trcball estil rent certifi- 
cacions sobre resultats clectorals que d’altta miincra tio faria. 
Per tant, crec que m’haig de mimtenir en et criteri -i aqucst 
6s el capteniment tlcl Departament de Treball- de iiiiiinienir 

el cinquanta pcr cent dc les pliices, drnenys Ics que quedin jus- 
tificades, que shn de la temporada alta -fóra absurd rcse1.w cie 
places de la tcmporacla en  que pot ;issumir pli-~qa tothotn. Per 
tant, en et moment en que hi ha Ics places limitades, respectar 
aqucst cinquanta per cent a favor de les orgiinikacions sindicals 
i l’dtre cinquanta per cent queda enciira ;I disponihilitot dc tols 
els altrcs trcbidiadors, que ho poden solkitur i1 travks del De- 
partament ctc Treball o de qualsevol dels  setis servcis 
terri torials. 

Mol tes grricics, scnyor President; grkies, senyores i senyors 
íl i p u tat s. 

El SI-. VICiI-l)RI5S1 DENT PRIM E l l  : Griicies, I-tonorahlc 
Coiiseller. 

Ré, suspendríem la scssi6, ienint en compte les raons argu- 
mentades en cotnencyt- la reunió d’aquesta tarda, que dimarts 
es constituejxcn els ajuntaments i que dilluns molis qjunta- 
ments fan el darrer pte d’aquesta etapa, reprendríem dimecres 
a les deu del matí. 

Se suspcn 1;) scssib tlns dimecres a ies deu del mati. 


