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Serie P - Número 16 / IXI Legislatura I Segon periode Dimecres, 28 de desembre de 1988 

onorable 
Sr. Joaquim Xicoy i assegoda 

Sessió Pleniria mim. 18 
Segona seunio 

SUMARI 

Lu xssici, suspesa ahir; es reprkn a un quart dhnze &I matí i catorze minuts. 
Projecte de Llei de Pressupost de la Generalitat de Catalunya, de les seves Entitats Autirnomes i de les Entitats Gestores de la 
Seguretat Social per a 1’Exercici del 1989 (continuacib) . 
Article 20 
Esmena del G. p. d’lniciutivu per Catalunya (num. 97, de modificació) 

Torn a favor 1. Sr, Saura (K), juntament amb les esmenes núms. 98, 99, I O i , l  02 i 103 (LX 599). 
Torn en contra : I. Sr. Escudi (CiU) (p. S991,). 

Evnene~ d d  G. p d’iniciativu per Cutalunyu (nbms. 98, de modificació, i 99, de moclificaci6 i addició) 
Debatudes abans (esmena núm. 9 7). 

Espntwa del G, Sooiulisiu (núm. 100, de supressib) 
Torn a favor : I. Sr. Garcicr i Saez (SI, juntament amb kesrnenes n ú m .  I06  i I O 9 (pa 600). 
Torn en contra : I. SK Escude (CiU) fil. 6011). 

1l.vnmes de/ G. p. J’lniciativa per Cutuiunya (nÚms. I O I ,  102 i 103, de modificacib) 
Debatudes abans (esmma núm. 9 7). 

Esmenu Cap1 U. 1.1. d’hiciatiw per Cataíztnya (núm. 104, de modificació$ 
Torn a favor : I. Sr, Saura (IC), juntament amb 1 ksmena núm. I05 (p, 60 1). 
Tom en contra : 1. SI: Escudé (CiU) (u. 6011. 

Ihmena d d  G. p. d’hiciutivu per Catdirnyu (núm. 105, de modificacib) 
Debatuda ubuns (esmena núm. 104). 

Esrncw dei G. Socialista (núm. 106, d’addició) 
Dehatixiu abuns (esmena núm. 100). 

. 
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Votació de 
Votació de 
Votaci ó de 
Votació de 
Votacid, de 

__  

Votació de lkesmena núm. 97 : wbuíjudaper 15 vots a.fhvor; 64 en contra i 28 abstencions (R 602). 
Votació de I’esmena núm. 98 : rebutjadayer 15 vots a favor, 64 p n  contra i 28 abstencions (D. 602). 

’esmena núm. 99 rebutjaduwr 15 vots a.favor, 64 en contra i 2 9 abstencions (P. 602). 
’esmena núm. 1 O0 : rebu[jada per 31 vots a- favot; 64 en contra i i3 abstencions 6. 602). 
’esmena niirn. 1 O 1 : rcbutjaúa per I O vots ab favot; 64 en contra i 34 abstencions (p. 602). 
’esmena ním. I 02 : trbutjaúa per 1.7 vots a favot; 64 en contra i 2 9 abstencions @. 602). 
‘esmena núm. 103 : r&u!jda per 15 vots a favor, 64 en contra i 29 abstencions (p. 602). 

Votació de l’esmena núm. 104 rebutjada per I O vots a, favor, 64 en contru i 35 abstencions 61 602). 
Votació de I’esmena núm. 105 : rebufjada per 10 vars ajuvor, 64 en contra i 3.5 abstencions fil. 602). 
Votació de I’csmena núm. 106 : reburjada per 32 vots uL fuvor, 64 en contra i 13 abstenoions 6, 602). 

Votació uprovat per 65 vots ajb vot; 7eri cunm i 38 abstencions (D. 603). 
Text liel Dicturnen 

Article 21 
Ext  del Dictamen 

Article 22 
Esmena del G. p. d’lniciativu per Catalunya (núm. 107, d’addició) 

Votaci6 ; uprovatper 65 vots u favor, cup en contra i 45 abstencions (p. 603). 

Torn a favor : I. Sr. Suwu (IC) (p. 603). 
Torn en contra : 1. Sr. Escudé (CiU) (I?, 603). 

Debatuda abans (estnmu niirn. 1.5). 

&batuda abans (mmena núm. 100). 
Votació de I’esmena núm. 107 rehutjuda per 36 vots a favot; 59 en contra i 7abstencions 61. 603). 
Votació de l’esmena niím. 108 reburjuda per 42 vots a favor, 59 en contra i cupabstencib (p. 603). 
Votació de i’esmena nfirn. 109 : aprovudu per unanimitat (u. 6031. 

Votacib ; aprovat pet* 62 vots a favor, cap en contra i 40 abstencions (p. 603). 

Esmena dcl C;. p ,  d’Esyuerru Republicana de Catalunya (niím. 1 08, d’addici6) 

Esmena del G. Socidista (núm. 109, d’addicib) 
’ 

7kxt del I3ictamepr 

Article 23 
h n e m  del G. p. Populnr (núm. I 10, de supressih) 

Torn a favor : I: St: Curt0 (P! (II 6031. 
Torn en contra : 1. Sr. Escudé (CiU) (p. 604). 

Lkmem del G. Mixt (núm. I 1 1, d’addició) 
Torn a favor : I. Si: Lutom (U) fi). 604). 
Torn en contra : Z. Sr. Escu& (CiU1 (p. 604. 

Torn a favor : I. SK Curí0 fi)), juntament amb I ’Esmena núm. I 13 (p. 604). 
Torn en contra : 1. Sr. l?scz~dk (CiU) (p. 604). 

Esmena del G. p .  Popdur (núm. 1 1 3, de modificació) 
Debatudu abans (esmena nhm. 112). 

Esmena del G. 1.1, d’lniciativa per Cutaltinya 
Torn a favor : I. S’L Saura (ICS (p. 6051. 

Emena del U. p. dEsqerem Repubiicanu de CataIunya (núm. 1 15, d’addició) 
Decaiguda. 

Esmena del G. p. d’lniciatiw per Catahnyu (núm. 1 16, d’addició) 
Torna favor i. St: Suuru (rc) (u. 605). 
Torn en contra de les esmenes nÚrns& 1 14 i 1 16 : 1. Sr. Escudé (CiU, (p. 60.5). 
Votaci6 de I’esmena núm. 1 10 : rcbutjcldayer 33 vots ~jbvor,  60 en contra i rap abstenuib (p. 6M). 
Votació de les esmenes núms. 1 1 1 i 1 12 : ui)rovudesp~r.unanimifat ksJ. 606). 
Votacid, de I’esmena núm. 1 13 : rt~buíjuduper 25 vots a favor, 61 en m r r u  i I O absfencions fil. 606). 
Votació de I’esmena núm. 1 14 : aprovada per 81 vots a,fbvor, cup en contra i 5 abstencions (p. 606). 
Votació de l’esmena núm. 1 16 : relruljcda pc’r 34 vots afu vor, (1 1 en contra i 2 ubstencions (p, rillts). 

Votacib : aprovat per li I vots a*Jhvtir, cup en conira i 37 ubxtpncions (p. 606). 

Esmena del G. p. Popular (núm. 11 2, de supressió) 

(núm. 1 14, d’addició) 

7kxt del Dirturnen 

Article 24 
Text d d  ilictamepl 

Article 25 
Esmena d d  G. pm dYniciutivu per Caialirnyu 

Votacib : aprovuipw fil vots a,fuvot; cap PPI contra i 3 7ubstt.ncions (p. 606). 

(núm. 1 17, d’addicib) 
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Torn a favor : 1. Sr. Swru (JC) k, 606). 
Torn en contra : I. Sr. Esctidé (CiU) (p. 606). 

Debatuda abans (cvnena ntim. 15). 
Votació de I’esmena nhm. 1 17 : tebutjudu per 26 vots a fuvoi; 53 en contra i 7ah-stencions (II. 6M). 
Votaci6 de l’csrnena núm. 1 18 : rebutja& per 34 vots ci.fuvnr, 53 en contra i cup ahstenoih (p. CiOfd. 

Votacib : aprovatper 53 vots a-juvor, cap m contra i 34 abstencions (D. 606). 

Esmíwa del G. p. dEsquwa Republicana d~ CutuIunyu (núm. 118, d’addicib) 

Text deíDictamen 

Article 26 
Esmena del G. p. d’lniciativa per Cutdunyu (nhm. 119, de modificació) 

Torn a favor ; I. SK Saura (K), juntament amb ¡’esmena nlirn. 122 b. 606). 
Torn en contra (esmenes 119,120 i 121) ; I. Sr. Escudí? (CiU, 6- 607). 

Esmena úd G. p. Popular (núm. 120, de supressió) 
Torn a favor : I. Sr. Cum (P) (‘p. 60 7). 

Esmena del G. Mht (mim. 121, d’addició) 
Torn a favor : Sr. Latorre (MI (o. 6117). 

Esmena del G. p.  d’iniciativa per Cutnl~~nya (nllzm. 122, d’addici6) 
Debutulla abans (espnena núm. 11 9). 
Votació de l’esrnena núm. 1 I9 : rebutjdda per 5 votsa favor, 52 en contra i 25 abstencions (p. 608). 
Votació de les esmenes ncms. 1 20,12 1 i 122 : rebutjades per 35 vots u. favor, 54 en contra i cap abstencib (p. 608). 

Votacf6 : uprovat pm 54 vots a favor, cop en contru i 35 abstencions (pa 608). 
Text del Dictamen 

Article 27 
Esmena del G, Socialista (núm. 123, de modi ficacib) 

Torn a favor : 1. SK Mudueño (S),ajmtament amb ¡’esmena núm. I29  b. 6081. 
Torn en contra 1 I, Sr. Escudé (CiU) (D. 609). 

Retirada abans. 

Torn a favor : I. SL Curt0 (PI k. h091, 
Torn en contra ; I. SK Escudé (CiU) (LI. 610). 

Torn a favor : I. S; Latorre (M) b. 61 O). 

Torna favor ; I. SK Suwu (IC) fi>. 6101. 
Torn en contra conjunt : 7. Sr. ESCL& (CiU) (‘p. 610). 

Torn a favor : I. Sr. Curto (P) 6. 61 i). 
Torn en contra : 1. SI: Escudé (CiU) 6. 611). 

Debatuda abans (esmena núm. 123). 

Torn a favor : I. Sr. Carod-Rovira (ERC), juntament amb Ics esmenes niims. 134 i 182 (p. 611). 
Torn cn contra : I. SI: Esuudk (CiU) ( I .  612). 

Torn a favor ; I. Sr. Saura (IC) 6, 612). 
Torn en contra : I. Sr: Escudé (CiU) (o. 612). 

Torna favor : 1. Sr. Curto (1’) (D. 61.3). 
Torn en contra : I. SL Escu& (CiU) (pa 613). 

Torn a favor : 1. Sr. Riera i Oiivé (SI @. 613). 
Torn en contra : 1. SK Ewidb (CiU) (p. 614). 

Esmena del G. p dEsquwa Republicana de Catalunya (núm. 134, d’addició) 
Debatuda abuns (ehwmna núm. 1301. 

Esmena del G p d’lniciutivu per Catalunya (núm. 135, d’addició) 
Torn a favor : I. Sr. Saura (IC) fil. 6 15). 
Torn en contra : 1. Sr, Esou& (CiU) (p, 61.51. 
Votació de I’csmena núm. 123 wbutjuda por 3 I vots u* fuvor, 6 I en contra i Ei abstmcions fil, 61 5). 

Esmena del C. p. d’liziciutivaper Catalunya (núm. 124, d’addicib) 

Esmena del G. p. Popular (núm. 125, d’addició) 

Esmena del G. Mkt (núm. 126, de modificació) 

Esmena del U. p. d’lniciutivaper Cfltalunyu (núm. 127, de modificació) 

Esmena del G. p Popular (núm. 1 28, de modificació) 

Esmena dei G. Socialista (núm. 129, d’addicib) 

&mena dei G. /I. dEsquerru Republicana úe Cutalunyu (n6m. 130, de supressib) 

Esmena del G. p. dYniciutiva per Catalunya (núm. 13 1, d’addició) 

Esrniwa dei G. p. Popular (núm. 132, d’addició) 

Esmena &I G. Socialista (núm. I 33, d’addició) 
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Votacih de l’esmena núm. 125 : rebufjadupu 40 vols a, favot; 59 en coniru i 2 abstencions GI. 615). 
Votacii, de les esmenes núms. 126 i 127 : rebutjadesper 42 vots a-favoi; 61 í’n cnntr’u i cap abstencib (p. 61.5). 
Votacib de l’esrnena nbm. I28 : rebutjada p ~ r  I vot anfavo~; 61 c‘ri contw i 42 abstencions 01. 615). 
Votació de I’esmena nGm. I29 : rebirtjnda per 40 vots ajhvut; 64 en contra i cup cthstenciri 6. 6 IS) .  
Votaci6 de l’esmena núm. 130 : rebuoudu per 5 vots ~ i j a w ;  61 en contra i 38 abstencions fil. 616). 
Voiació de l’esmena núm. I3  1 : rebuijuda per 43 vots a f u w ;  b I en contru i cup nbstencih (p. 6 16). 
Votacib de I’esmena núm. 132 rebutjudo pw 43 vots nfavot; GJ en contra i cup abstmuiri fild 616). 
Votacib de l’esmena núm. 133 : rehutjodu IIPT 41 vofs u f i vo t ;  62 en contra i 2 abstmcions (p. 616). 
Votacib de l’esrnena núm. 134 : trbufjuda p ~ r  39 vots a fitvol; 62 en coniru i 5 ubstencions (p. f i  I6), 
Votaci6 de l’csrncna núm. 135 : rebuljuda per 43 vols 0 fuvíit; 62 cy1 contia i c ~ ~ p  abstencih 61. 616). 

Votacid, uptuvfitper 62 vots anfUvm; cup en conira i 43 crbstencions (JI. 6 Ih), 
Tat  del Dictamen 

Article 28 
Esmena del G. p. dETqm-ru Rcpublicclna de Cdalunya ( n i m  136, de modificació) 

Esmetin del G p. PopuIw (núm. I 3 7, de modi ficaci ó) 
L% Sr. Ccrrod-Rovira (ERC.lu dunaperde&nsada fil. 616). 

Torn a favor : 1. Sr. Curt0 (P) (p. 616). 
Torn en contra : I. SI: &wd& (CiU) fil. 616). 

Torn a favor : 1. Sr. Curt0 Pl,,juntumentarnb i’esmenct núm. 148 6 . 6 1  7). 
Torn en contra : l. Sr. Sscudé (CiU1 (o. 61 7). 

Torn a favor : 1. Sr. Latorre (M), juntament amb Iksmena núm. 140 (LI, 61 7). 
Torn en contra : 1. Sr* Escudé (CiU) (p. 618). 

Esmena del G. Mixt (núm. 140, d’addició) 
Dcbutuda abans (mrnma nhm. 13 91, 

Esmcnfs dd G. 11. d’lniuiotivu per CutuIunyu (núm.  14 1, d’addició, i 142, de suprcssib) 
Retirudes abans. 

íismena del G. p. ú’lniciutivuper Cutalunyu (núm. 143, de modificació$ 
Torn a favor 1. Sr. Suuru (IC), juntament amb les esmenes ntims. 144 i 14ri (p, 618). 
Torn en contra : I. S’r- Eswdé (CiU) (n. 6 28). 

iihmenu del G. p. d’iniciativuper Catalunya (níim. 144, de modi ficaci61 
llcbatuda abuns (esmena n h x  I43). 

Esmenu dei G. Socialista (núm. 145, de supressió) 
Torn a favor : I. SI; Sobivqués (S) (,I]. 61 (I). 
Torn en contra : I. Sr, Escuúé (CiU) (p, 619)). 

Esmem úd G, p, d’Jniciutivu p t v  Catalunya (niirn. 146, de suprcssió) 
Debutudu abans (rsmtwa nhm. 143). 

Iihncnn dei G. p. ít“lniciutiva pet* Catalunya (núm. I 47, d’addicih) 
Torn a Fwor : 1. Si: Saura (¡C),bjunt~ment nmh les csmmcs núms. I49 i I50 (u. 61 9). 
Torn en contra i. SI: En~cu& CCiUS (n hi9). 

Esmena del G. p. Populut~ (núm. 148, de rnodificacib i addició) 
Debutuih abans (esmena núm. 138). 

hsmena del G. p. d’lniciutivu pív- C‘aialunyu (nbm. 149, d’addicib) 
Ildmtudu ccbuns (esmena nijrn. I 4  7). 
Votacib de I’csmena nbm. 136 : rebutjudo per 2 vots a+favor, 53 C ~ I I  contra i 34 ubsicp.lcions (D. 620). 
Votacib dc I’esmena mim. 137 : robufjadaper 3 vots ajhvm; 58 cn contra i 33 ahtencions 61. 620). 
L% SK Cwto anuncia la tptirudu d~ 1 hmena núm. I38 GI. 620). 
Votació de I’esmena niíin. 139 : whu~juduper 38 vots a javot; 58 en c o t m  i cap abstmciti fil. 620). 
Votacih de I’esmena núm. 140 rebutjudtl per 38 VOLS a-fbvoi; 59 Pn contra cup clbstenrib  fi^. 620). 
Votació de l’esinena núm. 143 mbutjuda per 8 vots u,fawy, 59 en contra i 30 abstcnrions (p. 620). 
Votació de l’esmena núm. 144 : rebutjudu por. 3 vots unfavor, 60 en cnntrn i 3.5 abstencions (n. 620). 
Votaci6 de I’esmena niim. 145 : wbutjada per 35 Pors a fuvoi; 60 en contru i 3 nbstcncions (p, (i20,I. 
Votació de l’esmena núm. 146 whiitjodn per 35 vots u, fuvrit; 60 Pn mniru i 3 abstencions fil. 620). 
Votaci6 de l’csmcna niirn. 147 : wbi@di/ per 3 9  SOLS a favor, 60 en conira i cup ubstmcib (p. 6201). 
Votació de I’esmema n i n .  148 : wbutjuclu per 39 vtits a.fuvot; 60 en contrn i cup ubstencii, (11. 620). 
Votació dc i’esmena núm. 149 : rív!míjuíiu peI* -39 vots íi,fi?vor; 60 en corrtsu i cup ahxtmcici fi), h20). 

Votaci6 q) twutpor  (111 ~ w l s  fi .  forvot; uíip m mi t ro  i 31) uhstencions 01. 621). 

ksmma d d  G. p. Popular (nljm, 138, de supressió) 

Esmmu dd G. Mixt (nhm. 139, d’addició) 
’ 

TPX! d d  Dirtarnu1 
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Article 29 
Esmena del G. p. dhiciativa per Catalunya (ncrn. 150, d’addició) 

&batuda abans (esmena núm. 14 7). 
Votacib : rebutjudu per 36 vots GI favot; 60 p n  contra i .? abstencions 6. 62 I ) .  

Votacib aprovat per 63 vuts a favor; cap en contra i 3 7 abstencions (p. 621). 
TRxt dei Dictamen 

Article 30 
Article 31 
T a t  úel Dictamen 

Article 32 
Esmma del G. p.  dYniciutivu p r  Catalunya (n~m. 15 1, de modificació) 

Votació 1 aprovats per 63 vots a.favor, cup en contra i 3 7 abstencions (p. 621). 

Torn a hvor : I. Sr. Satira (Ic) 6. 621). 
Torn en contra I. Sr* E’scudé (CiU) b. 621). 
Votacib : rebutjada pw 3 7 vots a favor, 61 en contra i 3 abstencions (p. 62í). 

Votacid, aprovatpi* 61 vots ctfavor, cap en contra i 40 abstencions (pa 621). 
Tmt del Dictamen 

Article 33 
Esmena del G. Socialista (núm. 152, de modificaci6) 

Torn a favor ; I. SK Mariuel Nadal (S) (p. 621). 
Torn en contra : I. Sr. E’scudé (CiU) b. (4221. 

Torn a favor : 1. SK Latorre (M), juntament amb Iksmena nlim. 155 (p. 623). 
Torn en contra : 1. SK Escudé (CiU) b. 623). 

Torn a favor ; 1. SK Saura (IC), juntament amb 1 ksmena núm. 156 (D. 624). 
Torn en contra : I. Sr. Escudé (CiU) (p. 624). 

Esmena del G. Mixt ( n ~ m .  1 55, de modificació i addició) 
Debatuda a bans (esmem núm. 1.73). 

Esmena del G. p. d hiciativa per Catalunya (mim. 156, d’addició) 
Debatuda abans (esmena núm. 154). 
La I. Sra. Barenys (S) intervéper ahsiom 6. 625). 

Torn a favor : I. Sr. Manuelhradul (SI 6.625) .  
Torn en contra : 1. Si: Escudé (CiU) (D. 626). 
Votació de I’esmena núm. 1 52 : rebutjada per 38 vots a,favoK 64 en contra i 9 abstencions (p. 628). 
Votació de l’esmena núm. 153 : rehutjadaper 39 votsa.juvor, 64 en contra i 8 abstencions (p. 628). 
Votació de l’esmena núm. 1 54 : rebutjadaper 42 votsu, favor, 64 en contru i 5 abstencions (p. 628). 
El M. H. ,pi: President anuncia el decdment de I’csmma nhn. I S 5  6. 628). 
Votació de I’esmena núm. 156 : rebutjadawr 42 votsa. favor, 66 en contra i 5 abstencions (p. 628). 
Votació de l’esmena núm. 157 1 rebutjuda per 45 vots u fuvur, 66 en contra i 2 abstencions (p, 6281. 

Votaci6 : aprovatfijr 66 vots a fuvor, cap en contra i 4 7 abstencions (IX 628). 

Esmena del G. Mixt (núm. 153, de modificació) 

Esmena del G. p. d’lniciativaper Catalunya (nhm. 154, d’addició) 

Esmena del G. Socialista (núm. 157, d’addicidr) 

Text dei Dictamen 

La sessió se suspkn a dus quarts de tses &I migdiu i cinc minuts i es rcprkfi a tres quarts de cinc de la farda. 
Article 34 
7kxt úel Dicfamen 

Disposicions Addicionals Primera, Segona, Tercera, Quarta, Cinquena, Sisena, Setena, Vuitena i Novena 
Tmt úel Dictumcn 

Disposici6 Addicional Desena 
Esmena de1 I;: p .  d’lniciativa per Catalrmya (núm. 158, de supressió) 

Torn a Savor I. SK Saura (IC) (o. 628). 
Esmena del G. Socialistu (núm. 159, de supressiú) 

Torn a favor : I .  SI: Oliurt (S) (o. 629). 
Torn en contra conjunt : I .  S‘u. Escudé (CiU) (p. 629). 
Votaci 6 conjunta : rebuQudcs pet* 40 vots u fa vnr, 5 9 eia contru i 5 abstencions (p. 630). 

Votació : íqmvada pcr í Y  vu~s aJavot; cap en contra i 45 abstencions 6, (530). 

Votacib : aprovatper 53 vots ajuvut; cap en cuntm i 40 abstencions (p. 628). 

Votacib : aprovades per 56 vots u, favor, cali en contra i 38 abstencions (p, 628). 

Tfxt del Dicturnen 



594 DIARI DE SESSIONS / P-Núm. 16 / 28 desembre 1988 J SESSIb PLENARIANÚm. 18.2 

Disposicib Addicional Onzena 
Esmenu de I %  Si. Cornicer i ultres yuírtrc diputats d d  G. Socialista 
Esmena del G. Sociaiistct (núm. 161, de supressió) 

(núm. 160, de supressió) 

Torn a favor conjunt 1. SI: Aleu (S). Tot seguit retira I’esmena núm. 160 (p. 630). 
Torn en contra : J.  Sr.Lscuúé (CiU) (p. 631). 
Votació de I’esmena núm. 161 : wbuoadapcr 42 vols a favol; 61 en contra i 9 abstencions (pa 631). 

Votació : uprovudu per 61 vots u-fhvor, cap en contra i 51 abstencions (p. 632). 
Text del Dictamen 

Disposicions Addicionals Dotzena i Tretxena 
Tat  del Dictamen 

Disposició Addicional Catorzena 
Esmena del G. p, d’lniciutivaper Catalunya (nljrn. 162, de supressib) 

E.smena del G. Socialista (núm. 1 63, de supressib) 

Votació ; aprovades per 70 vntsa j u v w ;  cup en contra i 44 abstencions 61. 632). 

Torn a favor : I .  SK Saura (IC) (11, 632). 

Torn a favor : ib SI: Sala (S. (II. 632). 
Torn en contra conjunt : I. Sr. Lscudé (CiU) b. 633). 
L% SK Sda (S) intervkpcr contradiccions (D. 634). L% Sr. Escudk (CiU) intervepcr rqdicur (r. 634). 

Torn a favor : 1. Sr. Carod-Rovira (ERC) 6. 634). 
Torn en contra ; I. Sr. Esczsdk (CiU) (D. 6341. 
Votacib de les esmenes núms. 162 i 163 : reburjades per 41 vots afuvor, 6I en contru i 3 abstencions (p. 635). 
Votació de l’esrnena núm. 164 rebutjada per 43 vots a favor, 64 en contru i 2 abstencions b. 635). 

Votacib : aprovada per 64 vots a favor, cop en contra i 45 abstencions 6. 63.5). 

(nhm. 1 65, de supressi6) 

Esmenu del G. p. dEsquerra Republicana do Cotulunya (nlirn. 164, d’addicib) 

Text dei Dictamm 

Disposició Addicional Quinzena 
ESHWIQ del G. p ,  d EsquLwa Republicanu de Catalunyu 

Torn a favor ; 1. Sr. Curod-Rovira (ERC), juntament amb les mnenes nzims. 168, I83 i I91 6. 635). 
Torn en contra : I. St: Escudé (CiU) (p. 635). 

Torn a favor : 1. Sr. tatorre (M), juntament apnh les esmenes ~túms. 169, I 72, I 75,178 i 184 (p. 636). 
Torn en contra : I. Sr. E m d é  (CiU) (p. 637). 

Esmena del G. Socialisfu (núm, 167, de supressió) 
Torn a favor : I. Sra. Martí i Conill (S), juntament amb les mmenes númx 170, 171, I 7 4  i 179. AIhora, retira I’c9menc.r n h .  189 

Torn cn contra : 1. SK EscHdé (CiU) GI. 638). 
Votaci6 de les esmenes nhms. 165, 166 i 167 : rebutjndmppr 41 vots a.favn~; 61 en contta i íwp  abstencid (D. 639). 

Tat  del Ilictamen 
Votació, ; aprovada per 62 vots ajbvoi; cap en cuntru i 43 ubstmcions (p. 639). 

Disposicii, Addicional Setzena 
Esmena d ~ l  G. p.  dEsquerra Republicana de Catahnyu ( n í n .  168, de supressib) 

Esmuta del G. Mixt (núm. 169, de supressió) 

Esmena del G. Socialista (nGm. 170, de supressió) 

Esmena del G. Mixt (núm. 166, de supressib) 

(pa 638). 

Uebutlada nbuns (esmena num. 165). 

Dehatuda abans (mmena núm. 166). 

Debatuda ahans (esmena núm. 16 7). 
Votació conjunta ; rehu(jadesper 43 votsajuvor, 62 en confra i capabsfenciri (re 640). 

Votació upsovudu per 62 vots o, fuvor, cup en conira i 44 abstencions fi). 640). 
Text del Dictamen 

Disposicia? Addicional Dissetena 
Esmena del G. Socidista (núm. 17 1, de supressió) 

&baiudu abans (t?$rnem mim. i6 7.. 
Votacici : rcbufjudu prr 42 vots a jbvm; 62 en roontro i 2 abstencions (p, 640). 

Votacib : api*ovuc/u p p r  63 vots a favor, cap en oontuu i 46 abstmcions (p, 640). 
7kxi clel Dirtarnen 

Disposicii, Addicional Divuit ena 
Evnena d ~ l  G. Mixt (núm. 172, de supressió) 

Debatuda abans (rsmenu núm. 166). 
Esrnma del G. p. d’Inkiutivu per Cu/alunyu (nljm. 173, de supressió) 
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Torn a favor : I. SE Saura (IC),.juntament amb les esmenes ntims. 176, 186, 188 i 190 (y. 640). 
Torn en contra : I. SL Escudé (CiU) QI. 640). 

Esmena dei G. Socialista (niírn. 174, de supressió) 
Dcbutuda ahans (esmena niím. 167). 
Votació de les esmenes niíms. 172,173 i 174 : rebutjades per 41 vots afavur, 66 en contra i cup ahstenuih r‘p. 641). 

Votaci6 : upruvuda per 64 vots a favor, cap en contra i 43 abstencions GI. 641). 
Twt de! Dictamen 

Disposició Addicional Dinovena 
Esmena del G. Mixt (núm. 175, de supressib) 

Debatuda abans (esmena núm. I l i f i ) .  
Esmena del G. p. d’lniciutiva per Catalunya (núm. 1 76, de supressió) 

Debutudu abans (esmenu nGm. 173). 
Esmena de/ G. Socialista (núm. 177, de supressió) 

Torn a favor : I. Sr. Terradellas (S) (p. 641). 
Torn en contra : J. Sr. Escude (CiU) (,u. 641). 
Votació de les esmenes núms. i 75, i 76 i 1 77 : rebiitjalles per 41 vots u, favor, 63 en contra i 2 abstencions fil, 642). 

Votaci6 : aprovada per 63 vots a favw; cap en contru i 43 abstencions (o. 642). 
Text del Dictamen 

Disposició Addicional Vintena 
Esmena del E: Mixt (núm. 178, de supressió) 

Esmena de 17. Sr. Carnicec amb altres quatre diputats del G. Socialista (núm. 179, de supressió) 

fimwnes del G. Socialista (nfims. 180 i 1 8 1, de su pressib) 

&batuda ahns (esmena núm. 166). 

Debatuda a h n s  (esmena núm. 16 7). 

Torn a favor : I. Sr. Aleu (S) (p. 642). 
Torn en contra : 1. Sr. Escudé (CiU) (I. 643). 

Debatuda abms (esmena núm. 130). 
Votació de les esmenes núrns. 178 i 179 : rebutjades per 40 vots a,fuvor, 52 en contra icap absíenoib (I. 644). 
Voíacid, de I’esmena núm. 1 80 : rebuouda per 40 vots a,fuvor, 52 en contra i cap abstencih (D. 6441. 
Voíació de I’esmena nirm. I 8 1 : rebutjada per 40 vots a favor, 52 en contra i cap abstenció (D. 644). 
Votació de I’esmena núm. I82 : aprovuda per unanimitat (p. 644). 

Tat  del Dictamen 
Votaci6 ; aprovada per 52 vots a favor, cap en coníra i 40 ab-stencions 6. 644). 

Disposició Addicional Vint-i-unena 
inietvenen per a una qiiwti6 d’ordre el M. 11. SK President 6. 644) i I% Sr. Curt0 (P) (p. 644). 

Esmena del G, p. dEsqucrru Republicana de Catalunya ( n i h .  183, de supressih) 
Debutudu abans (esmena nim. 165). 

Esmena del G. Mix1 (nllrm. 1 84, de supressió) 
Debatuda abans (esmena núm. 166). 

Emzeenu de¡ G. Socialista (núm. 185, de supressi6) 
Torn a favor : I. Sr. Tomus (S., juntament amb Iésmena núm. 187 (u. 645). 
Torn en contra : I. Sr. Escudé (CiU) 6, 646). 
L% Sr. Tom& (S) intervé per contsadicuiuns (v. 64 7). 

Esmrna del G. p.  d’lniciativca per Catalunya (núm. 1 86, de supressib) 
Debatuda abans (esmena núm. 173). 

Esmena del G. Socialista (núm. 187, de modificació) 
&batuda abans (esmena nhm. 1851.. 

Esmena del G. p. d’lniciutiva per Ccdtalunya (niirn. I 88, de supressib) 
llcbatuda abans (esmena n h ~ .  173). 
Votació de les esmenes núms. 1 83 1 84 i 185 : rebtrtjadm per 38 vots aafuvor, 61 en contra i cap abstenuid (p. 648). 
Votaci6 de l’esmena núm. 186 : rebutjada pet 38 vots aafavou, 42 en contru icup abstencid (D. 648). 
Votació de l’esmena núm. 187 rebutjada per 3.5 vots a favoI; 63 en contra i 8 abstencions (p. 648). 

Vofudu després 6. 66 7). 

Esmena del G p. d Esquerra Republicana de Catalunya (mim. 102, d’addlci6) 

Text del Dictamen 

Disposició Addicional Vint-i-dosen a 
E.smna del G. Socialista (niím. 189, de supressib) 

Text dí?! Dictamen 
Debuti& ahuns (esmena núm. i6 7). 
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Votacib aprovada per 64 vots a.favor, cup en contra i 34 ab-wncions (pa 648). 
Disposicib Addicional Vint-i-tresena 
Esmena dd G. p d’hiriativaper Catalunyu (núm. 190, dc supressió) 

Debutuda abans (mmena núm. 173). 
k’ssmena del c. pe dEsquíwn Republicuna de Catalunya (núm. 1 91, de su pressib) 

Deixituda ahuns (mmena núm. 165). 
Esmena del G. Socialista (núm. 192, dc supressió) 

Torn a favor : 1. Sr. Cumicer (.),juntament umEi lksmenu mim. I93  
Torn en contra I, Si: &cu& (CiU) GI. 649). 
Votacii, de 1 es esnienes mims. 1 90, 19 1 i 1 9 2 ; rebutjuúespt!r. 34 vots unfuvoi; 52 PH contra i cup ahstencirj (o. li50), 

Votaci6 : aprovadu per 53 vots a f ivor, cap en contru i 34 abstencions (o. 650). 

648). 

Text del Dictamen 

Disposicih Addicional Vint-i-quatrena 
Esmenu de/ G Socialista (mim. 193, dc supressib) 

Esmena dei G. y. Popuior (núm. 194, de supressib) 
Debutudu abfins klsmena núm. i 92). 

Torn a favor : I. St: Curto (P) (D. 650). 
Torn en contra : I. Sr. Escudé (CiU) 6. 651). 
Votació de les esmenes núms. 1 93 i i 94 : rcbutiades per 36 vots ajuvor, 4 7 en contru i cap alxtmciíi (p. 651). 

Votacid, : upruvudu p r  53 vols a fnvor, cap en contra i 33 abstencions (p. 651). 
Text del Dictamen 

Disposició Addicional Vint-i-cinquena 
Text dei Dictamen 

Addicih de noves disposicions addicionals 
Esmena &I G. p .  dhiciativu per CataIunya (nlirn. 195, d’addici6) 

Votació aprovada per 55 vols ajavor, cap PH contra i 33 abstencions (p. 651). 

Torn a hvor : 1. Si: Riem i Gussiut (Jc) (p. 6Líí). 
Torn en contra : I. Sr. Escudé (CiU) 0). 6511, 

Esments d ~ l  G. Socialistcr (nÚms. 196 i 1 97, d’addició) 
Torn a favor ; I. Sm. Barenys (S), qui tot seguit IPS tetira (p. 652). 

hsmena dei G. Socialista (n6m. 198, d’addicf6) 
Torn a fwos : 1. Sra. 1 2  Madre (SI 6). 652). 
Tom en contra : 1. Sr, Escudé (CiU) 6. 6-72). 

Torn a favor : I ,  SL Terraddus (S) (p. 6531. 
Torn en contra : 1. SL Esc&C; (CiU) (p. 654). 

Esmenc.s del G. Socialistu (núms. 199,200, 201 i 202, d’addició) 

Votació de I’esmena núm. 195 : rebutjada p ~ r .  35 vots favor; 5 7 en contra i 1 ahsfencib (p. 6.58). 
Votacib de I’esmena núm. 198 : rebutjada p ~ r  38 vols afavor, 58 en mnttu i cup mb.wrtciti fi). 658). 
Votació de I’esmcna núm. 199 : wbutjuduper 38 vots A favot; 58 en contrcr i cap ahstencib (p. 6.58). 
Votació de I’esmena núm. 204 : rehutjuda per 35 vots ajavcir, 58 L‘H contra i 4 absfencions (D. 658). 
Votació de les esmenes núms. 200, 201, 202 i 203 ; rdvitjudespcr 4 I vots u# fuvni; 5 9  en contru i cap absimcih (p, 658). 

Torn a favor : I. SI: Manuel Nodol 6) (pa 658). 
Torn cn contra : 1. Sr. Escudé (CiU, (p. 65Y). 

Torn ii favor : i. Srci. Tnrtent (S) (11. 650). 
Torn en contra : r! Sr. Ksw& (CiU) (p. CiriO). 

Torn a favor : I. Sr. MunLiel N ~ d d  (SI 6. 660). 
Torn en contra : I. St: fiscitdh (CiU) 61. 6611). 

Esmma del G. Sociulista (nijm. 205, d’addició) 

I<smena dd G. Souialistu (núm. 206, d’addicib) 

Lsrnma dd G Sociulista (niim. 207, d’addici6) 

h’smma del G. Socialisto (niirn. 208, d’acldicib) 
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Torn a favor : 1. SL Font (S) (p. 661). 
Torn en contra I. Sr. Escudé (CiU. b. 662). 

Esmena del Ge Socialista (núm. 209, d’addició) 
Torn a favor : 1. SI: soto 6) (p, 662). 
Torn en contra : 1. SK E m d k  (CiU) (p. 663). 

Torn a favor : I, St: Abellb (S) 6. 664). 
Torn en contra : 1. SK Escudi (CiU, 6.6651. 

Torn a favor : 1. SK Gibert (SI 6. 665). 
Torn en contra : I. Sr. E m d é  (CiU) (u. 666). 

fimena del G, Socialista (núm. 212, d’addició) 
Torn a favor 1: Sr. Gibprt (S) (p. 666). 
Torn en contra : 1. Sr. Escudk (CiU) (p. 667). 
Votació de les esmenes niíms. 205,207’208 i 209 : rchrjadesper 42 vots a favoc 6 9 en contra i 6 abstencions (u. 66 7). 
Votació de les esmenes mims, 206,210,211 i 212 : rebutjadesper 49 votsa-fuvor, 6 9 m  contra icapabstenció (p. 667). 
Votació de la Disposició Addicional Vint-i-unena (text del Dictamen) : aprovada per 69 vots a favor, 52 en contra i cap absten- 
cib @. 667). 
Explicacib de vot : I. Sr. Curto (P) b. 667). 

Esmena del G. Sociaiista (núm. 2 13, d’addició) 
Tum a favor : I. Sr. Ganyet (S) (p. 668). 
Torn en contra : I .  Sr. k u d é  (CiU) b, 669). 

Torn i.1 favur : 1. SL Tombs (SI 6.669). 
Torn en contra : I .  Sr. Escu& (CiU) (p. 670). 

Torn a favor : I. Sr. Abelih (S) 6. 6 70). 
Torn en contra : 1. ST. Escudé (CiU) (p. 6 71). 

Torn a favor : I .  Sr. A M l h  (S) b. 672). 
Torn en contra. : I. SE Esaidé (CiU) b. 6 73). 

Torn a favor : I. Sr. Madueño (s), qui tot seguit p1 ’onuncia la retirada (p. 6 73). 
Torn en contra : I, 3. Escude (CiU) (p. 673). 

Torn a favor : I. Sr. Guiturt i Domknech (SI (p. 6 74). 
Torn en contra : l, Sv: Escudé (CiU) fp. 674). 

Torn a favor : I. SK Terradehs (SI (u. 6 75). 
Tornencontra I I. Sr. Escudé (CiU) b. 675). 

Torn a favor : 1. SK Manuel Nadal (SI (o. 676). 
Torn en contra : 1. SE Escu& (CiU) 6. 676). 
Votació de l’esmena núm. 2 13 : reburjada per 34 vots ajuvor, 60 en contra i 2 abstencions (u. 6 77). 
Votaci6 de l’esmena núm. 2 14 : rebutjada per 34 vots a favor, 61 en contra i 2 abstencions (o. 6 77). 
Votació de l’esmena núm. 2 15 : rebutjada per 36 vots afuvor, 61 en confra i cap abstenció 6. 6 77). 
Votacib de I’esmena mim. 2 16 : rebutjadu per 38 vats u fuvou, 62 en contra i cap abstenció (p“ 6 771. 
Votació de l’esmena núm. 2 I8 : rebutjada per 36 vots a,fuvor, 62 en contra i 3 abstencions (p. 6 77.). 
Votació de l’esmena núm. 2 I9 : rebuoada per 31 vots a favor, 62 en contra i 8 abstencions (p. 6 77). 
Votacib de l’esmena núm. 220 : rebutjada per 38 vots a favor, 62 en contra i 2 abstencions (p. 6 78). 

Torn a favor : I. SK Medir (S) (p. 678). 
Torn en contra : 1. Sr. Esczrdi (CiU) (pp 6 79). 

Torn a favor : I. Sr. Oliart (S) (p* 6 79). 
Torn en contra : I. Sr. Escudé (CiU) (p. 680). 

Torn a favor : 1. SK Terradellas (S)) juntament amb Iksrnena núm. 225 (/unt 2). Tot seguit, anuncia la retirada del pirnt 2 de 1 ks- 
mena niím. 225 6.681). 

Esmena del G. Sociuljsta (núm. 2 I O, d’addició) 

Esmena del G. Socialista (núm. .2 1 1, d’addició) 

Esmena dei G. Sociulista (niim, 214, d’addicib) 

Esmena del G. Socialista (núm. 2 15, d’addició) 

E m e m  del G. Socialista (núm. 2 16, d’addició) 

Esmena dei G. Socialista (n6m. 2 17, d’addició) 

Esmena del G. Socialista (núm. 21 8, d’addició) 

Esmena dei G. Socialista (núm. 2 19, d’addició) 

Esmena del G. Socialista (núm. 220, d’addicib) 

Esmena del G. Socialisfca (núm. 221, d’addició) 

Esmena del G. Socialista (núm. 222, &addició) 

ELwena dei G. SociaEista (nrjm. 223, d’addicib) 
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Torn a favor (resta de l’esmena niirn. 225) : I. St: Gmypt (SI (p. 682). 
Torn en contra conjunt : 1. Sr. Escudk (CiU) fi. 682). 

Torn a favor : 1. Sr. Rnñé (S) (p. 684). 
Torn en contra : I. SI: Escudi (CiU) (p. 684). 

Debatuda ltbuns (esmenu núm. 223). 

Tom a favor : 1. Sr* MaúueZn 6) GI. 68?). 
Torn en contra : I. SL Escudi (CiU) (p. 685). 

L;smena del G. Sirlciulisfir (núm. 224, d’addicib) 

JZsmena del G‘ Socialistu (núm. 225, d’addició) 

Esmenes del G. Socialista (nijms. 226 i 227, d’addició) 

Esmenes del U. Souialjsru (núms. 228 i 229, d’addició) 
Torn a favor : 1. Sr. Gunyet (S) (p. 686)). 
Torn en contra : I* SI; Eswdi  (CiU) (p. 686). 

Torn a favor : I .  Sr. Soto (3 (p. (iH7). 
Torn en contra : 1. SK Escudé (CiU) (p. 687). 

Torn a favor : 1. Sr. Rañé (S) (o. 687). 
Torn en contra : 1. SK Escudé (CiU) (p, 6881. 

Dehtudu abans (emma núm. 75. DSPGP, IS). 

Torn a favor : i. Sr, Oliart (S) 6. 689). 
Torn en contra : J.  Sp: fiscudé (CiU) (,. 690). 
Votació de l’esmena núm. 232 : uprovudapw und 

Esmena del U. St)ciulista (núm. 230, d’addició) 

Esmena del G. Socialistu (núm, 23 1, d’addicib) 

Es,:rmenn del G. SooialistQ (ntirn. 232, d’addicib) 

/%mena del G. Socialistu (núm. 233, d’addició) 
’ 

rimitl (/. 691). 
Votacii, de Ies estnenes núms. 228 i 230 : rebutjades per 36 vots ujavor, 63 en contra i 4 abstencions 
Votació de les esmenes núms. 221,222, 223,224,225, 226,227, 229,231 i 233 : rebutjadpsper 38 vots a favor, 63 en oontru i 
4 a bsimcions b. fi 91). 

6‘31). 

La sessib SP suspkn a la tina de la matinada i un minut. 
Nata de rectificació ( I .  691). 
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La sessiri, suk~pesa ahii; ES r e p h  a un quart d’onze del mati i ca- 
t o m  minuts. Presideix el M. H. SK President del Parlament, acom- 
punyat d~ toís els membres de la Mesu, la quul6s assistida per l’clfi- 
cia/ Mqjor i ¡’Oid’nr de Comptes. 

AI bunc del Govern seuen els 11. Srs. Cnnsdm de Guvernacib, 
d Economia i Finances, d ’Ensenyament, de Cultur.a, de Política 
Territorial i Obres Públiques, ú2gricdtura, Rarnadmia i Pesca i 
d ’Indústria i Energia. 

El Sr. PRESTDENT : Es repren la sessió. 
Senyores i senyors diputats, entrem en el debat de les esme- 

nes de l’article 20. Per defensar l’esmena número 97, del Grup 
d’lniciativa per Catalunya, té la paraula 1’11-lustre Diputat 
senyor Saura. 

El Sr. SAURA : Gracies, senyor President. Agruparem les 
defenses de les esmcnes números 97, 98, 99, 101, 102 i 103. 
Ho repeteixo : 97, 98, 99, 101, 102 i 103, perquk totes elles 
fan referkncia al mateix concepte; és a dir, el nostre Grup pro- 
posa la substitució en tot l’article 20, quan l’article parla d’in- 
crementar el 4% de les retribucions integres del personal en 
actiu, totes aquestes esmenes proposen en definitiva la substi- 
tució d’aquest 4% per l’hdex de Preus al Consum. I, molt 
breument, intentaré justificar aquestes esmenes de modifica- 
ció que proposem. 

Fa pocs dies es demanava des d’una alta insthncia del pais 
que la vaga del 14 de desembre havia de significar, si més no, 
meditacib. Jo crec que l’aprovacib dels Pressupostos de la Ge- 
neralitat també és un bon moment per meditar, no nom& 
sobre ei que ha significat la vaga del 14 de desembre, sinb 
sobre el que va significar a Catalunya la vaga dels funcionaris i 
els treballadors de I’AdministraciÓ plItblica el 29 de novembre, 
que va suposar, de fet, la practica paralització de 1’Administra- 
cib autonbmica a Catalunya. En aquest sentit, creiem que cal 
urgentment obrir una negociació amb les centrals sindicals, a 
I’AdministraciÓ publica -aixb encara no s’ha fet-, i cal que el 
Govern accepti I’increment de 1’Índex de Preus al Consum. 
Ahir, durani‘ moltes estones del debat, fkiern comparacions 
amb la situacib d’altres comunitats autbnomes, i vull dir que 
des de governs d’altres autonomies, de diferent color polític, 
com és des de Castella, Madrid, passant per Valencia, s’han es- 
tablert negociacions, negociacions que, a més, han arribat a 
acords de signar convenis o acords amb els funcionaris i el per- 
sonal en actiu que contemplin I’increment de les retribucions 
de I’hdex de Preus al Consum. 

Gricies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Moltes grhcies, senyor Saura. Per a un 

torn en contra t6 la paraula 1’Illustre Diputat senyor Escudé. 
El Sr. ESCUDÉ : Gracies, senyor President. Faré el torn. en 

contra d’aquest conjunt de sis esmenes, i al seu moment 
també a unes altres esmenes que hi ha cap al final de I’articulat, 
del mateix Grup, que també fan referimcia a aquesta qüestió. 
Exclusivament -i aixo ho ha explicat el senyor Saura-, el 
propbsit del Grup d’lniciativa per Catalunya és substituir a tot 
arreu, al llarg del Pressupost, al text articulat, alli on parla d’in- 
crernents del 4%, parlar de l’increment del cost de’la vida. 
Aquesta és una qüestió, separar-se del percentatge d’increment 
previst en els Pressupostos Generals de I’Estat, ks una 
esmena, un conjunt d’esmenes, una intenció que des de fa 
molts anys -com saben les senyores i els senyors diputats- 

ha manifestat el Grup comunista, tant I’t-ictual com I’anterior 
d’altres legislatures, amb una altra composició pero amb una 
ideologia propera a la. d’Iniciativa per Catalunya. I aixb suposa 
voler, no ignorar, per@ el Grup no ignora, perfectament, 
sini> tot al contrari, pero fer veure que s’ignora unit limitació 
importantissima que recau sobre l’autonomia i l’autogovern 
de la Generalitat en els temes de retribucions del personal al 
servei de les administracions públiques. El senyor Saura no 
ignora -com no ha ignorat mai cap dels portaveus 
comunistes- que, ens agradi o no ens agradi, vulguem o no 
ho vulguem, la comunitat autbnoma de Catalunya, fidel co- 
mplidora de la llei, s’ha de sotmetre, pel que fa referkncia a la 
globalitat de les retribucions, el tractament global dels incre- 
ments de les retribucions a all6 que disposen els Pressupostos 
Generals de 1’Estat. I aquest és un criteri clar i net que -hi 
insisteixo-, ens agradi o no ens agradi, sempre hi ha estat, 
fins al punt que jo recordo que, en una legislatura anterior, el 
Grup comunista d’aquesta Cambra va demanar fer un recurs 
d’inconstitucionalitat contra la Llei de Pressupostos Generals 
de I’Estat, precisament perquk hi havia una limitaci6 a les retri- 
bucions. I, aleshores, reconeixia que no era aquí s’havia de 
discutir, sinb a les Corts Generals. Aixb -hi insisteixo-, ens 
agradi o no ens agradi, és clar i net, i ho rcfoqa d’una manera 
jurídicament, a mi em sembla, definitiva una sentkncia del Tri- 
bunal Constitucional, sentencia número 63 de I’any 86, de 
data 21 de maig, que al llarg de tota una pila de <<considerants 
D, d’<<at@sosn, de consideracions que fa el Tribunal Constitu- 
cional, va destacant aquest fet, que el capítol de retribucions és 
un clement important d’una política economica a nivell d’Estat 
i que és cornpetkncia exclusiva de 1’Estat -entenent-ho com a 
Corts Generals- la fixació d’aquesta politica, i que, per tant, 
nosaltres, ens agradi o no ens agradi, hi anem a remolc. Nomes 
per donar-ne un petit tast veuran que en I’apartat I1 d’aquesta 
sentkncia diu que : <(En tal sentida, no resulta injustificado 
que, en razón de una politica de contención de la inflacion a 
travks de la reducción del déficit público y de prioridad de las 
inversiones públicas frente a 10s gastos consuntivos, se esta- 
blezcan por e1 Estndo topes maximos globales al incremento 
de las masas retributivas de 10s empleades públicos, como el 
que impone el apartadon tal de la Llei de Pressupostos, que 
era objecte, concretament per part del Govern basc, d’impug- 
nació. Per tant, aquest és un tema clar. 

Enguany, i aprofitant -i és legítim, i és correcte fer-ho- les 
incidencies, les variacions que hi ha hagut a la societat espanyo- 
la en les darreres setmanes, ei senyor Saura ens parlava de la 
necessitat de reflexió fruit de la jornada del dia 14 del mes que 
som. Aquesta reflexi6, d’acord que I’ha de fer tothom, perb 
quant a aquest punt -hi insisteixo novament-, ens agradi o 
no ens agradi:, en tot cas qui ha de fer la reflex5 és 1’Admi- 
nistracib central, que és aquella que constitucionalment, esta- 
tutariament, reflectit i ratificat per sentbncies del Tribunal co- 
sntitucional, és I’unic que pot modificar aquest topall, que en 
aquests moments estB establert per Llei de l’Estat, del 4”/0. 

El senyor Saura i totes les senyores i eis senyors dipulats 
saben que, fruit -totalment o parcialment- d’aquesta jorna- 
da, el Govern central estB estudiant, esta plantejant la possibili- 
tat de parlar, de modificar, no vol dir aixh que es faci, hi ha la 
possibilitat dc parlar d’aquest terna. Aleshores, tambk passaria 
exactament e l  mateix que ara, amb la mateixa tranquil-litat, la 
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mateixa serenor que nosaltres entenem que aquí, avui i ara, 
hem dc posar el 4’10, perqui: és al que ens obliga -ens agradi o 
no ens agradi- la Llei de Prcssupostos Generals de I’Estat, si 
s’arribks a un acord -en el cas hipotktic que s’arribés a un 
acord- i I’AdministraciÓ central modifiqués d’una manera o 
altra la Llei de Pressupostos Generals i canviés aquest límit per 
un altre, o espccifiquds el que demana ara el Grup d’hiciativa 
per Catalunya, que es I’increment oficial del cost de la vida, 
nosaltres també hauríem de fer-ho. Per tant, 6s una reflexió 
que la que se’ns pugui demanar a nosaltres no té una incidkncia 
sobre aixb; en un altre tema suposo que aleshores hi hauria 
mecanismes de finanqament addicional per cobrir aquest cost 
major del cajiitol 1 dels nostres Pressupostos, per& en definiti- 
va, no és aquí, no 6s en aquest Parlament, no és en la nostra co- 
munitat que aquest terna s’ha de debatre. Mentre no s’arribi a 
aquesta possibilitat , nosaltres, 6 bvi arnen t, consti tu ci onal- 
ment, formalment ens hem d’oposar a la totalitat d’aquestes 
sis esmenes --la 97, la 98, la 99, la 101, la 102 i la 103- perquk 
no s’ajusten a la Iegislacib vigent ara com ara. I, per acabar, 
podria afegir -peso potser no cal - alguna consideració de 
tipus gramatical, que l’esmena 102 i la 103 em sembla que es 
podrien explicar d’una forma mes entenedora, perquk són eis 
incrcments que s’hhan de fer d’acord amb l’establert a l’article 
20, primer, i no les exclusions ni tampoc l’aplicacib individual, 
pcro, bé, és una argumentació crítica de to menor, i ,  en defini- 
tiva, cns sembla que amb aquesta frontal negativa R modificar- 
ho és suficient per justificar ia nostra argurnentacib. 1 per aixb, 
doncs, anuncio que el nostre Grup votari en contra d’aquest 
conjunt d’esmenes. 

Gracies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Moltes gracies, senyor Escudk. Per de- 

fensar l’esmena número 10, del Grup Socialista, té la paraula 
l’Il4ustrc Diputat senyor Garcia. 

EI Sr. GARCIA 1 SÁEZ : Senyor President, les esmenes 
100, 106 i 109. Aquestes tres esmenes fan ref‘erkncia al tema 
de les retribucions dels alts ciirrecs. Si vostes estudien el text 
articulat del Projecte de Llci de Pressupost, observaran que les 
retribucions dels alts chrrecs del Govern de Catalunya tenen la 
consideració de runcionaris, estan dintre del capítol de personal 
actiu al servei de la Generalitat. Conseqiikncia d’aqucsta políti- 
ca és l’absoluta manca de transparkncia quant a les retribucions 
del President de. la Generalitat de Catalunya, dels consellers, 
dels secretaris generals, dels directors generals. Es tracta d’una 
esmena molt simple : hi ha molta lletra perb, en definitiva, el 
quc es vol es que aquest Parlament, que els ciutadans dc Cata- 
lunya, a través de la seva Llei de Pressupost, puguin conbixcr 
amb claredat, amb total transparencia quincs són les retribuci- 
ons dcl Prcsident de la Generalitat, dels consellers del Consell 
Executiu, dels secretaris generals, dels directors generals. ks 
una vergonya per a Catalunya que qualsevol diputat d’aquesta 
Cambra, si l i  fem la pregunta de quan cobra el President de la 
Generalitat de Catalunyd, encara ks l’hora que tinguem una re- 
sposta clara. No ho sabem. J no ho sabem perquk l’estat de des- 
peses del Pressupost no ho diu, i no ho diu de manera clara. ks 
cvident que les xifi*es hi són, no caldria sinb!, perb s6n unes 
xifres a les quals s’han de fer, bbviarnent, les divisions, les 
sumes, les restes convenients per poder esbrinar quina es la re- 
tribució bruta anual d’un consclier de la Generalitat. Perque 
hauríem de preg~intar al senyor Gomis, o al senyor Laporte, o 

al senyor Miró, que són aquí presents, quines són les seves re- 
tribucions, perque aquest diputat IIQ les coneix. I penso que els 
diputats de la Cambra no Ics coneixen, i els diputats de la majo- 
ria no les coneixen. Jo crec que seria molt bo, com passa en 
altres prcssupostos, els Pressupostos de Es ta t ,  o als prcssu- 
postos d’altres comunitats autbnomes, on les retribucions dels 
alts cirrecs sbn transparents, són clares, queden explicitades 
en Ea Llei de Pressupost. Vostks ens han copiat, han copiat, 
copicn la Llei de Pressupost; ara hem sentit un argument molt 
contundent del senyor Escudé : H hs anticonstitucional, no 
podem modificar el 4Oí0, ho diu la Llci de Pressupostos de I’Es- 
tat, etcbtera>>. Molt be. Vostes han copiat, copien la Llei de 
Pressupost de 1’Estat en molts dels termes. Per que ens fan 
la innocentada d’aprovar aquesta esmena, i sabrem clarament 
quk es el que cobren. No ho diguin, expliquin-ho, deixin que 
quedi escrit en la Llei de Pressupost, que digui l’esmena que el 
President de la Generalitat, i no hagi de posar punts suspen- 
sius, que digui : 9.384.696 pessetes, si 6s que és aquesta la 
quantitat. Aixo és el que cobra el President del Govern de 1’Es- 
tat, perquk a la Llei de Pressupost sí que qucda clar; o el Vice- 
president del Govern, 8.820.660 pessetes. Queda molt clar el 
que cobren altres alts carrecs de 1’Estat. Seria molt bo que quan 
un periodista vulgui saber quant cobra un director general 
nom& hagi d’acudir a la Llei de Pressupost perquh la xifra es 
clara i neta, transparent. Ja que parllivern tot el dia, ahir, de 
tramparencia, de contundkncia, de claredat, seria un exercici 
molt iilil poder aprovar aquesta esmena i que, a partir d’ara, 
ningú hagi d’anar esbrinant o preguntant que és el que cobra 
un alt dirrec de la nostra Administració. 

Gracies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Moltes @cies, senyor Garcia. Per a 

un torn en contra, el senyor Escudé té la paraula. 
El Sr. ESCUDI? : Gracies, senyor President. Senyores i se- 

nyors diputats, esperaré que el senyor Garcia presti una mica 
d’aatencib cn el seu debat privat amb els consellers sobre les re- 
tribucions, que ei1 diu que coneix. Bé, jo vddrki dir, per co- 
rnenpr, per intentar trobar almenys un terreny de debat 
cornfi, que és quc no em sembla bcn correcta la primera mani- 
festació que ha fet el senyor Lluís Garcia, quan ha dit que de la 
Llei de Pressupostos es dedueix que els alts carrecs sbn assimi- 
lats a funcionaris. hixo no 6s correcte, o no 6s literalment co- 
rrecte, almenys, pcrquk l’apartat tercer parla de les retribucions 
del personal no laboral; aixb, si, perquk l’apartat a) d’aquest 
grup sbn les retribucions Íntegres dels alts cirrecs, i els funcio- 
naris es I’agartat b). Per tant no hi ha confusi6, no hi ha assimi- 
lació d’alts chrrecs funcionaris. De fet és una matisació que no 
té transcendbncia pero per intentar ser curosos. 

Aleshores, jo podria parlar quant a la innocentada de quk 
parlava el senyor Lluís Garcia, que potser la innocentada és 
creure aquesta transparcncia, que ens deia ell amb gran forqa, 
dels Pressupostos Generals de l’Estat, perqul: -no vodria 
entrar-hi en aquest terreny, perb només una paraula- són re- 
servats, suposo que esta present a la ment de tots els senyors 
diputats, pero no hi cntrasem, no hi entrarem encara que 
només fos per no suscitar les ires verbals del senyor Sala, 
m iuiks,) 

1, per tant, I’esmena número 100 6s una esmena purament 
instrumental perquk se suprimeix aqui, perque alli on hi ha el 
moll de 1’0s de I’argumentacib del senyor Garcia és a I’esmena 
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106 i ,  deshores, fa tol un redactat. EI senyor Garcia ens ha dit 
que és una vergonya que les senyores i els senyors diputats no 
sapiguem quina és la rctribucib d’un alt chrrec de la Generali- 
tat. Bé, potser scra una vergonya per qui no shpiga llegir, perb 
sabent ilcgir i consultant el Pressupost, la totalitat de la docu- 
mentació del Pressupost vostks ... -i aixb el senyor Garcia ho 
coneix perfectament, perque l i  vaig explicar en Comissió exac- 
tament la mateixa argumentació-, hi ha un dels documents 
del Pressupost que és accessible a totes les senyores i els seny- 
ors diputats, ii la Biblioteca dei Parlament hi ha tota la docu- 
mentació. Precisament, la memoria relativa a cetri bucions pre- 
vistes per al Projecte de Pressupost de l’any 89, a la pigina 3, hi 
ha les retribucions previstes per al Projecte de Pressupost de 
l’any 89 dels honorables senyors consellers, dei director gene- 
ral, dcl secretari general i continua, com és logic, amb la resta 
de personal al scrvei de la Generalitat. Aleshores, jo em pre- 
gunto : fem un tracte equitatiu. hs que hi ha algun lloc del text 
articulat que diu el funcionari de la categoria tal o el grup tal co- 
brarh tant? No. Es diu a tot arreu, a tot arreu de l’article, i 
d’aqui les esmenes del Grup d’hiciativa per Catalunya que 
volien substituir la menció del 4% pel cost de vida, a totes les 
categories es diu el 4%. I aquí és el que es diu en I’article, en el 
paragraf, que vol ser objecte de l’esmena ntlmero 100. 

Per tant, doncs, nosaltres entenem que si aquí i en altres 
llocs ..., perque, per exemple, més endavant trobarem altres 
disposicions, disposicions transitories que especifiquen la retri- 
bució d’una serie de funcionaris, funcionaris que no hagin 
estat objecte de quaIificaciÓ del lloc de treball, que no estigui 
inclosa en el..., també especifica el 4O/o, Si a tot arreu s’cspecifi- 
ca el 4(’/0, no es materialitza la quantitat exacta, no veiem per 
quh s’hagi de fer una diferkncia aquí. 

Ara, el senyor Lluís Garcia, potser portat per la vehemencia 
de criticar aquest punt, s’ha oblidat de defensar una altra 
esmena, pcrquk el senyor Garcia cns ha anunciat que defensa- 
riu l’esmena 100, la 106 i la 109, i la 109 no l’ha defensada i em 
sorprkn, em, sorprkn per@ és una esmena que, encara que 
se’ns diu ara sotto’voce, que es defensa sola, 6s una esmena que 
any rere any el senyor Lluís Garcia ens ha vingut a defensar en 
aquesta Cambra, i ja que el senyor Garcia no l’ha explicada, 
doncs, si se’m permet, jo eis ]’explicaré, i eis i’expiicaré per 
una ra6 molt senzilla, i no perquk siguem el 28 de desembre, 
sinó perquh no estem gens d’acorcl amb la motivació de l’esme- 
na, acccptarcm l’esmena, que 6s el tema de les gratifkacions 
per serveis extraordinaris, en aquest esforq de transparkncia 
d’cquitat, de justícia, que moll lloablement el senyor Garcia 
ens ve a portar, any rere any ens diu : w’ha d’especificar aixo 
de les hores extraordinaries, perque aquí hi ha corrupteles, hi 
ha amiguime>>, hi ha moltes paraules lletges que ens diu de 
tant en tant el senyor Garcia sobre aquest tema i algun altre 
senyor diputat d’aquesta Cambra sobre el tema de la retribució 
de la funció pública. 1, aleshores, la veritat, aquesta vegada en- 
tenem --sense broma- que el senyor Garcia l’ha encertada; 
aquesta esmena d’una manera molt clara i molt concreta espe- 
cifica quins són els requisits exactes i precisos per a la percepció 
de gratificacions per als serveis extraordinaris, i com que ente- 
nem que aixb és el que ha practicat sempre, practica i practicara 
el Consell Executiu, arn b afany de transparencia, nosa1 tres ac- 
ceptarem aquesta esmena número 109 i, evidentment, les 
altres dues les votarem en contra. 

’ 

Gricies, senyor President. 
EI Sr. PRESIDENT : Moltes gracies, senyor Escudé. Pcr dc- 

fensar l’esmena 104, del Grup parlamentari Tniciativa per Cata- 
lunya, té la paraula 1’Illustre Diputat senyor Saura. 

El Sr. SAURA : Grhcies, senyor President. Defensaréjunta- 
ment la 104 i la 105. La 104 fa referencia a l’apartat cinquk d’a- 
quest article 20, que diu que <<s’establcix un percentatge addi- 
cional de l’1,6°/o de l’import dels crkdits per a retribucions de 
personal, per a millores retributives del personal que tinguin 
com a objecte reduir els desequilibris existents )>. 

El nostre Grup entén que els desequilibris existents dintre 
de les retribucions del personal de I’Adrninistracib de la Gene- 
ralitat són desequilibris importants i que, en aquest sentit, cat 
incrementar aquest percentatge addicional de 1’1,G al 2%, tot i 
que amb aquest 2% ria s’aeonseguira equilibrar aquests dese- 
quilibris actuals existents, pensem que amb aquest 2O10 avanp- 
riem més en aquest objectiu. 

I l’esrnena 105, fa referencia a la modificació de I’apartat 6 
d’aquest article 20 i, en definitiva, el que proposa és que exis- 
teixi una cliusula de revisi6 salarial en el cas que l’any vinent la 
inflació sigui superior a les previsions que el Govern ha fet. 
Com vostes saben, normalment estem acostumats que la infla- 
ci6 superi les previsions inicials; aquest ha estat també un dels 
punts fonamentals de reivindicació de les centrals sindicals i 
un dels motius fonamentals de les mobilitzacions que s’han ce- 
lebrat, i creiem també que seria bo que en el text articulat d’a- 
quest Pressupost es recollís d’alguna manera aquest terna, que 
en el cas concret dels funcionaris ha fet que en els Últims anys 
puguem dir que hagin perdut més de (feu punts dels seus 
salaris. 

Gracies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Moltes gracies, senyor Saura. Per a un 

(L7. Sr. Saurca s irrjceuu per purlar.) 
El Sr. SAURA : Perdh, senyor President, hi ha un error a 

l’esrnena 105, quan parla <<entre la infracció >> hi ha de dir (< in- 
flació >r,  

El Sr. ESCUDh : Grhcies, senyor President, i griicies, 
senyor Saura, perquk m’ha tret una cosa que li volia dir,.., que 
un increment de la inflació és un fenomen econbmic i no és un 
delicte i, per tant, parlar d’infraccions, evidentment era exces- 
siu. Pero bé, en definitiva també continuarem manifestant-nos 
en contra d’aquesta esmena, com és abvi. 

Com ha explicat el senyor Saura, senyores i senyars diputats, 
l’esmena 104 fa referencia que, amb independencia del percen- 
tatge d’increment, aquest 4O10 o que el dia que hi hagi una modi- 
ficació a nivell d’Estat o que sigui el cost de la vida o el 5 o el 
tant per cent que es fixi, nosaltres l’amtarem -hi insisteixo- 
en aquesta submissió a l’ordre constitucional, diu que ((amb 
independhcia d’aixb, s’estableix un perccn tatge addicional de 
1’1,6% de I’import dels &dits per a retribució del personal, per 
a millores retributives del personal al servei de la Generalitat 
)). Aixo 6s el que diu ei Projecte de Llei. I en les dotacions pres- 
suposthries, fruit de I’aplicacit, dels ingressos previsibles de la 
Generalitat, hi ha incorporada a ‘ t i  &&tim de 1’1,6%. 
Aleshores, el Grup d’hiciativa P Catalunya e n j . s t i t u e i x  
aquest 1 , li  per un 2%. Podria+~er 
qualsevol altra quantitat i p o w m  e 

torn en contra, et senyor Escudé té la paraula. 

4 - f  

una quantitat, una superior,m pri 
i .,I?- 

- - , 7 ’  

(A- 



DIARI DE SESSTONS / P-Núm. 16 / 28 desembre I988 / SESS16 PLENARIA NGm. 18.2 
-- .I-_ 

602 

que com més grossa millor, pero es clar, aquí hi ha un proble- 
ma, el trist problemade corn es financ;a aixo ... Aixo no cstA pre- 
vist aquí; després veurem altres esmenes d’altres grups cluc 
d’una manera mes o menys heterodoxa es busca finarqament; 
aqui no s e h  dbna cap. I’cr tant, aquest 0,4%, evidentment, di- 
rectament, significaria un desequilibri del Pressupost de la Ge- 
neralitat per major despesa no compensada per un major ingrés 
i ,  per tant, amb aquest principi que per a. nosaltres coma comu- 
nitat no sobirana és indefugible dc I’equilibri pressupostari, 
aqucsta esmena, no la podem acceptar. 

Quant a t’esmena 105, com també ha explicat cl senyor 
Saura, és el tema de la indexaci6. Aquesta qiicstib en etapes an- 
teriors a l’actual en que hi havia a molls p a h s  taxes --piiisos 
desenvolupats econbmicament -, hi havia taxes d’iinflació de 
dos dígits -que es deia- superiors al 1 O 0 h ,  a nivell teoric i en 
alguns casos -recordo quc a ItAlia a nivell salarial s’havia prac- 
ticat molt hi havia molts acords d’indexacib salarial; a Franqa, 
també, almenys el sou mínim, l’esmic famós estava indcxat - 
un intent doctrinal, si més no de posar remei a aquest fet que 
denunciava el scnyor Saura. La realitat, la prictica ha de- 
mostrat que la indexacii, ha estat pitjor que el mal que volia su- 
primir o paMinr, per& la indexació i Ia previsió psicologica 
d’avanqar-se sobre la inflilciú prevista, el que produi;? és un 
efecte de fcedhck, de retroahentació, prodliia encara un in- 
crement de les tensions inflacionhries. i per aixb -que tin- 
guem ent&- a tots aquests paisos s’ha anat deixant de banda. 
Recordo, fins i tol, que a Finlhndia aixi) afectava altres rcndes, 
fins i tot, les banchies i ,  realment, és un tema problemitic. En 
tot cas, en tot cas, en el cluc sí que no hi estaria d’acord és en 
I’afirmació que ha fet el senyor Saura que el personal de la Gc- 
neralitat ha perdut un 10°/o del seu poder adquisitiu. Jo recorda- 
ré -i en el debat de totalitat se’n va parlar- l’important incre- 
ment del capítol de personal com a conseqiikncia de I’aplicació 
del tan llargament demanat i finalment aplicat cathleg de llocs 
de treball, cluc ha significat, en molts casos, uns increments 
su hstanciosos per part del personal de la Generalitat. Evi- 
dentment, 6s un terna que ks logic, que és comprensible que 
mai sc’n tingui prou, sempre se’n vulgui més, peri, en tot cas 
diria que no és certa aquesta pbrdua dif’crcncial de poder ad- 
quisitiu per part del funcionari al servei de la Generiilitat. 

Pcr tant, en definitiva, doncs, també ens heni d’oposar R la 
indexacib, quan també per iiltres motius -tenint cn compte 
I’argumentació que hem donat abans- seria probablement o 
moll possiblement anticonstitucional d fet que nosaltres prac- 
tiquéssim una politica econbmica a través del mecanisme de fi- 
xaci6 salarial, que fos diferent de I’establerta per I’Administra- 
ció central il travks de la Llei Gcneral dc Pressupostos. 

Pcr tots aquests motius, senyores i senyors diputats, el 
nostre Grup anuncia el scu vot negatiu tant a i’esmena 104 
coma la 105. 

Grkics. 
El Sr. PRESIDENT : Moltes grkics, senyor Escudé. S’ha 

acnbíit el debat d’csmencs a aquest article, procedeix entrar a 
les votacions. 

Votem, cn primer lloc, l’esmena mimero 97, del Grup d’ini- 
ciat i va per Catal un ya I 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
A bstencions ? 

Aquesta esmena ha estat rebutjada per 15 vots a favor, 64 en 

A continuacib es vota E’esmena número 98, també del Grup 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
L’esmena ha estat rebutjada per I5 vots a favor, 64 en contra 

i 28 abstencions. 
Esmena número 99, tarnbi: del Grup d’lniciativa per 

contra i 28 abstencions. 

d’lniciativa per Catalunya. 

Catalunya, 
Vots a fivor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
L’esmena ha estat rebutjada per 15 vots a favor, 64 en con 

i 29 abstencions. 
A continuació es vota l’esrnena número 100, del GI 

Socialista. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 

ra 

L‘esmcna ha estat rebutjada per 3 1 vols a favor, 64 en contra 
i 13 abstencions. 

Esmena 101, del Grup d’hiciativa per Catalunya. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions ? 
Aquesta esmcna ha estat rebutjada per 10 vots a favor, 64 en 

Esmena 102, també del Grup parlamcntari d’lniciativa per 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
resmena ha estat rebutjada per 15 vots a Favor, 64 en contra 

i 29 abstencions. 
Esmena 103, del Grup d’Iniciativa per Catalunya. 
Vots a ~ W Q I - ?  

Vots en contra? 
Abstencions? 
Ucsmena ha estat rebutjada per 15 vots a favor, 64 en contra 

i 29 abstencions. 
Esmena 104, també del Grup parlamentari d’lniciativa per 

Catalunya. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
L’esmena ha estat rebutjada Iicr 10 vots a favor, 64 en contra 

i 35 abstcncions. 
Esmena 1 05, també d’lniciativa per Catalunya. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstcncions? 
L‘esmena ha estat rebutjada per 10 vots a favor, 64 en contra 

i 35 abstencions. 
Passcm a votar I’esmenn 106, del Grup Socialista. 
Vots a favor? 
VOLS en contra? 
Abstencions? 

contra i 34 abstencions. 

Catalunya I 
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L’esmena ha estat rebutjada per 32 vots il favor, 64 en contra 
i 13 abstencions. 

A continuaci6 es vota l’article 20, d’acord amb el Dictamen 
de la Comissió. 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
L‘article 20 ha estat aprovat per 65 vots a favor, 7 en contra i 

38 abstencions. 
A continuacib, se sotmet a votació I’article 21, que no té es- 

menes, d’acord amb el Dictamen de la Comissió. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
L‘article 21 ha estat aprovat per 65 vots a favor, cap en 

contra i 45 abstencions. 
Passem a l’article 22. Esmena número 107, del Grup d’hici- 

ativa per Catalunya. Per a la seva defensa té fa paraula 
I’I1*lustre Diputat senyor Saura. 

El Sr. SAURA : GrBcies, senyor President. Aquesta esmena 
107 fa referencia a I’article 22, que parla del complement de 
productivitat que, segons aquest article, diu que <c retribueix el 
rendiment especial, la dedicació extraordiniria, l’interes o la 
iniciativa amb que es desenvolupen les tasques inherents al 
lloc de treball. H. Amb I’aplicació d’aquest complement de pro- 
ductivitat s’han donat casos, al nostre entendre, de certa arbit- 
rarietat i discrecionalitat, i la proposta que fem -6s una 
esmena d’addicib - té fonamentalment dos objectius : prime- 
ra, que en ei primer trimestre de l’any vinent quedin fixats eis 
criteris que han de determinar aquest complement de producti- 
vitat, i, en segon lloc, que un complement d’aquest tipus sigui 
negociat amb les centrals sindicals. Per tant, el que demanem 
6s una esmena d’addicib, per tal que durant el primer trimestre 
s’identifiquin els criteris d’aquest complement de productivi- 
tat, i ,  en segon lloc, que aquest complement sigui motiu de ne- 
gociació tambk amb les centrals sindicals. 

El Sr. PRESIDENT : Grkies, senyor Saura. Per a un torn 
en contra, el senyor Escudé té la paraula. 

El Sr. ESCUDÉ : Si, gracies, senyor President. Evi- 
dentment, aquests tcmes de personal es tracten amb tots’els 
organs de representació del personal de la Generalitat. El que 
jo voldria recordar al senyor Saura és que aquí estem discutint 
el tractament fonamental, el tractament bisic, i aquest esta es- 
tablert per I’article 67.3 lletra c )  de la Llei de la Funció Pública 
de Catalunya. Jo recordarc que aquest article i tota aquesta me- 
cBnica de fixació del complement de productivitat va set molt 
parlat, molt debatut en Comissió i no sé si, fins i tot, va arribar 
alguna esmena. al Ple -jo pensava que el redactat corresponent 
va obtenir un cunsens bastant general. En tot cas, recordaré 
que aquest article estableix tres requisits, i entre aquests re- 
quisits no figura aquest que demana el Grup d’lniciativa per 
Catalunya, que eis criteris es facin amb negociació amb les 
centrals sindicals. El que diu la llei de la Funció Phblica de Ca- 
talunya 6s una altra cosa molt diferent. Diu, en primer lloc, 
que <<la llei de pressupostos fixara els criteris de distribucib H, i 
aleshores, precisamcnt atenent aquest mandat de la Llei de la 
Funcici Pública, aquest article 22 del Projecte de Llei, en els 
apartats a), b) i c), especifica exactament quins són aquests 
criteris. 

Aleshores hi ha una segona fase. Aquesta segona fase, en 
funcio del que diu la Llei de la Funcib Pública, es que el re- 
sponsable de la gestió dels programes determinarh la quantia 
que li correspon a cada un dels funcionaris, aplicant-li de forma 
objectiva aquests criteris que estableix la Llei de Pressupostos. 

1, finalment, quant a la participació més especifica i coneixe- 
ment -com ja vam tenir ocasió dc parlar ahir en una altra 
esmena-, Ics quantitats assignades a cada funcionari seran de 
coneixement públic per la resta del personal i pels represen- 
tants sindicals. I és aquí on hi ha una representació sindical del 
personal al servei de la Generalitat, Per tant, en tota aquesta 
mecimica no intervé una negociació per fixar els criteris amb 
les centrals sindicals, per més representatives que puguin ser. 

Aquest és un sistema a& és un sistema que funciona i, per 
tant, nosaltres no veiem motius -amb I’argumentacid, que 
ens ha donat el senyor Saura- d’apartar-nos d’allo que disposa 
la Llei de la Funció Pública, i, per tant, respectant el text del 
Projecte de Llei, votarem contra aquesta esmena que pretén 
afegir-hi una nova lletra d). 

El Sr. PRESIDENT : Moltes grhcies, senyor Escudé. Les 
altres dues esmenes que hi ha en aquest article han estat defen- 
sades -una d’Esquerra Republicana i una altra del Grup 
Socialista-, per la qual cosa procedirem a les votacions. 

Esmena 107, del Grup d’Iniciativa per Catalunya. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha estat rebutjada per 36 vots a favor, 59 en 

A continuacib, es vota I’esmena 108, d’Esquerra 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha estat rebutjada per 42 vots a favor, 59 en 

Esmena nimero 109, del Grup Socialista. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha estat aprovada per unanimitat, 
A continuació es vota I’article 22, segons el Dictamen de la 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
L‘article ha quedat aprovat per 62 vots a favor, cap en contra 

i 40 abstencions. 
Passem a l’article 23. Esmena del Grup Popular, número 

I 10. Per a la seva defensa té la paraula el Diputat senyor Curto. 
El Sr. CURT0 : Gricies, senyor President. Est apartat 

primer de I’article 23 assenyala que si la creació de piantilles 
deriva de noves inversions, la minoració es farA de la despesa 
d’inversió, i, en tot cas, molt breument, manifestar que la des- 
pesa p~bl ica ,  des de la nostra opini6, no cs prudent minorar-la 
dc la inversió i si d’altres dotacions, que 6s 10 que esta esmena 
tracta de suprimir. 

EI Sr. PRESIDENT : Grhcies, senyor Curto. Per a un torn 
en contra, el senyar Escude té la paraula, 

contra i 7 abstencions. 

Republicana. 

contra i cap abstenci6. 

Comissib. 
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EI Sr, ESCUOI? : Sí, griicies, senyor President. ~i senyor 
Curto ha explicat el rni>biI de I’article 23, quc 6s la limitaci6 de 
l’augment de despesa de personal; pcr tant, hi ha un proposit 
que el capftol de personal --i, aixo, hem tingut ocasió de 
debatre-ho arn b el senyor Saura anteriorment - , 6s proposi t 
del Consell Executiu, i per tant qucda recollit a la Llei, que hi 
hagi una Iimitacib en l’augment de la despesa de personal, i 
ayui cs fan algunes matisacions o algunes derogacions parcials. 
Aleshores, entre elles hi ha la possibilitat --no l’obligacib, 
corn semblaven induir les paraules del senyor Curto-, hi ha la 
possibilitat que el Consell Executiu opti per una opci6 que a 
nosaltres ens sembla rrionable : que disposant d’unii determi- 
nada massa rnonetaria per fer inversions, es pot trobar cI cas 
que, un cop feta una d’aquestes inversions, vegi 6til destinar 
una part d’aquesta massa encara pendent d’aplicació, ii dotar 
de personal per posar en funcionament aquella inversió, 
perqui: ens sembla que moltes vegades 6s raonable, abans de 
fer noves invcrsions, posar en marxa les inversions presents; 
si, aleshores, tenim aquesta lirnitacih de no incrementar la des- 
pesa en pcrsonal, una possible fbrmuia de sduciÓ a nivell 
tkcnic és, bé, doncs, apliquem una part que encara originiria- 
ment anava destinada a inversió, vagi destinada a aquesta 
posada en marxa d’invcrsions. i aixo no és una novetat, perquk 
-si no ho rccordo malament- E’apartat e) de l’article 42 de !a 
Llei de Finances de Públiques permet ja precisament aquesta 
opcració. Nosaltrcs respectem que el Grup Popular no hi es- 
tigui d’acord, pcro entenem que és una cosa bona i Ú t i l  la possi- 
bilitat que es pugui fer i, per tant, votaríem en contra d’aquesta 
supressió que pretén el Grup Popular. 

Gracies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Moltes gricies, senyor Escudé. 
Esmcna número I I I ,  del Grup Mixt. Per a la seva defensa, 

té la paraula el Diputat senyor Latorre. 
El Sr. LATORRE : Gracies, senyor President. Aqucsta és 

una esmena d’addici6 a l’apartat 1 d’aquest article 23. Amb 
aquesta esmena, molt breument, cl que pretenem és intentar 
d’evitar que les possibles ampliacions de plantillcs o la creaci6 
o reestructuracib &unitats orginiques a 1’Administració de la 
Generalitat cSdevingui en retalls de les partides d’invcrsib; pcr 
tant, qualsevol increment pressupost ari d’i ncreme n t d ’u na o 
altra manera de despeses de personal s’hauria de dur a terme 
mitjanqant la minoració dels capítols de despeses corrents 
corresponent s. 

Griicies. 
El Sr. PRESTDENT : Moltes griicies, senyor Latorre. Pcr a 

un torn en contra, cl senyor Escudé té la paraula. 
El Sr. ESCUDI? : Sí, grhcies, senyor President. No scri pre- 

cisament un torn cn contra, pcrque encara que a nosaltres ens 
semblava quc ja quedava prou clar que havien de ser, precisa- 
ment --i pcr aixo el Grup Popular s’hi OPOSHVI-~--, reduccions 
d’inversions, creiem quc 6s útil la puntualitzacib que ens fa el 
Grup Mixt d’cspccificar que són dels capítols de despeses co- 
rrents i, per tant, aixb elimina possibles dubtes i confusions, i 
per aixi, votarem favorablement aquesta esmena del Grup 
Mixt. 

Griicies, senyor President. 
El Sr. PRESLDENT : Moltes gricies, senyor Escucik. 
Esmena 112, del Ch-iip Popular. Per a la seva derensa, té la 

paraula 1’11-lustrc Diputat senyor Curto. 

Et Sr. CURT0 ; Gricies, senyor President. Defcnsare con- 
juntament les esmenes 1 12 i 1 13, corresponents a est segon 
apartat de I’article 23. 

La primesa esmena proposa suprimir la paraula o l’expressió 
d’<~exccpcioncll >) pcrque la forma en que  apareix est terme se 
presta a la interpretacib interessada i, en tot cas, indeterminada 
i ambigua. I nosaltres ens preguntem en est moment qui con- 
trola est valor d’excepcional, i quines condicions han de con- 
córrer per establir esta excepcionalitat. I es podria sobreen- 
tendre -i en la priictica pot arribar a pwsw- que la condicib 
d’excepcional invalida el fet de poder contractar temporalment 
personal laboral. i ,  seguint 10 mateix criteri, l’esmena 113 in- 
tenta modificar 10 terme o l’cxpressió H amb prioritat )), perquk 
passa exactament igual, 10 mateix, que quan parlem d’excepci- 
onalitat : qui i quan determina que és prioritari i qui i quan se 
determina quk és excepcional? 

El Sr. PRESIDENT : Grkies, senyor Curto. Per a un torn 
en contra, 1’11-lustre Diputat senyor Escudb 115 la paraula. 

El Sr. ESCUDk : GrBcies, senyor President. Nosaltres ente- 
nem que el fet que hi hagi la paraula (<excepcionalment>> 6s 
dcgut a una situació que no és la ordiniria, perqui: ordiniria- 
ment les inversions que fa la Generalitat -especialment en tol 
alIb que fa referhcia a obres públiques-, no executa la inver- 
si6 directament la Generalitat, sinó que ho contracta a tercers, 
a empreses especialitzades, i per aixo s’especifica la paraula 
H excepcionalment H, la possibilitat de fer-ho directament la 
mateixa Administració. Ara, reconeixem la forca de I’argu- 
ment del senyor Curto en el sentit que qui aprecia aquesta ex- 
cepcionalitat, i, per tant, davant d’aquest subjectivisme, estari- 
em d’acord a acceptar l’esmena del Grup Popular. 

En canvi, el que no podem acceptar és I’esmena següent, 
perquk aquesta és una esmena que el senyor Curto recordari 
que també és d’aquelles que en diem ({ histbriqucs H o <<clissi- 
ques>>, perque també, any rere any, el Grup Popular ens pre- 
senta aquesta csmena. I aquesta esmena, :i nosaltres, ens 
sembla que és molt limitativa i que faria molt <(carrbs>>, i fins i 
tot en algunes ocasions impossible, la utilitzacib d’aquest me- 
canisme, perqui:, senyores i senyors diputats, el que diu el text 
que el senyor Curto ha esmentat és <<amb carhcter priorilari, 
personal, treballadors sense subsidi d’atur u. En canvi, el que 
pretén el Grup Popular amb aquesta esmena es que digui 
{(entre els treballadors>>, vol dir que nom& exclusivament, 
treballadors sense subsidi d’alur, i ,  aleshores, em sembla que 
I’cxpcrikncia, i fins i tot la raó, ens indica que molt probable- 
ment, en una skrie d’ocasions, en algunes categories laborals 
concretes, uns oficis determinats, és molt possible que en el 
lloc, en l’indret, en la zona, en el temps en que s’hagi de fes 
una obra, una inversió, no hi hagi personal 
-afortunadament - aturat d’aquella categoria corrcsponent, 
i, aleshorcs, aquesta prioritat evidentment no s’ha d’exercir i 
es dbna la lliure contractacid, d’altre personal qualificat; si ac- 
ceptéssim l’esmena del Grup Popular, estaríem en la impossi- 
bilitat d’acceptar personai qualificat perquk, doncs, no cstigués 
en situació d’atur. Per tant, la finalitat perseguida és la mateixa, 
es pot complir i ,  per tant, ens sembla que fer aquesta limitació 
que exclusivament ha de ser personal sense subsidi cs inncces- 
sari i contraproduent, i per aixb aquesta csrnena sí que la vola- 
ríem en contra, G O ~  hem fet en els anys anteriors. 

Grikics, senyor President. 
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El Sr. PRESIDENT : Moltes gracies, senyor Escudk. 
EI Grup d’hiciativa per Catalunya mant& I’esmena 114. Per 

il la seva defcnsa, pot fer ús de la paraula el Diputat senyor 
Saura. 

El Sr. SAURA : Gracies, senyor President. Aquesta esmena 
1 14 fa refereticia.. . , és una esmena d’addicib d’aquesl apartat 2 
dc l’articic 23, on plantegem que, en els casos que els departa- 
ments i les entitats autonornes contractin temporalment perso- 
nal laboral entre els treballadors sense subsidi d’atur, aixb es 
comuniqui trimestralment al Departament de Governació i 
que el Departament de Governació ho comuniqui a les 
centrals sindicals. Ens sembla important quc les centrals sindi- 
cids tinguin un paper real en tots els temes de poiíticcz de 
contractació, de política laboral, de politica social de 1’Admi- 
nistració de la Generalitat. Si vostks s’hi fixen, prhcticament 
mai se’n parla, de les centrals sindicals; les centrals sindicals 
són elsgrans absents de tota fa política laboral de la Generalitat, 
i, en aquest cas, pensem que aixb simplement implicaria la co- 
municació d’una contractació d’aturats a les centrals sindicals. 

El Sr. PRESIDENT : Vol defensar la següent, que ja acabari- 
em amb les esmenes d’aquest article, que és la 116? 

El Sr. SAURA : Sí. La 11 6 és un nou article, que acceptarí- 
em una transaccional al senyor Escudé, si els termes, l’import 
que es proposa li sembla exagerat, i, en definitiva, l’esperit d’a- 
quest nou article és que, un cop realitzades les eleccions sindi- 
cais, el Pressupost contempli una dotació per a delegats sindi- 
cals per a les despeses de funcionament i de despla~ament : 
aquí es diuen 50.000 pessetes; jo m c  que I’irnportant, politica- 
ment, és si acceptem o no, si s’accepta o no aquest criteri politic 
i ,  evidentment, acceptaríem una transaccional del senyor 
Escudé que limités aquestes 50.000 pessetes. 

Griicics, senyor President. 
El SI-. PRESIDENT : GrBcics, senyor Saura. Per a un torn 

en contra d’aquestes dues esmenes, el senyor Escudé tk la 
paraula. 

EI Sr. ESCUDB : Gricies, senyor President. LS primera 
esmena, la número 1 14, p r e t h  completar all0 que ja diu l’agar- 
tat segon, quc -1’apartat segon, que no se n’ha parlat en 
aquest extrem- diu que aquesta contractacib s’ha de fer mit- 
janqant Ics oficines d’ocupacib, i aleshores 6s quan parla de’ la 
prioritat; vol dir que a travks de les oficines d’ocupaciú es pot 
obtcnir un coneixement d’aqucsta contractació. Ara bé, el que 
demana el Grup d’hiciativa és que els departaments afectats 
ho comuniquin al Departament de Governació i que, alesho- 
res, el Departament de Governació informi -el senyor Saura 
ha precisat exactament << rclaciani i informi N - el que ell en 
diu <(els grans absents)), que són les centrals sindicals, bk, 
perquk encrira que només sigui per una vegada, i que no ser- 
veixi de precedent, que no siguin totalment absents, i, per 
tant, nosaltres vciern raonable que aquesta informacib es doni, 
que es centralitzi en el Departament dc Governació, que és 
aquell que té la responsabilitat bhsica en la materia laboral, i 
que, evidentment, si una utilitat pot tenir al marge del propi 
coneixement de I’Administrc?ciÓ, és donar a conbixer el possi- 
ble control extern -a vcgades necessari, per& hi pot hiivcr 
abusos en zones gcografiqucs concretes-, que les centrats sin- 
dicals coneguin quines són aquestes personcs contractades, i, 
per tant, aquesta esmena la votarem R favor. 

En canvi, l’esmena següent, l’esmena 116, fins i tot 6s una 

mica irbnic el lloc on s’ha posat aquesta esmena, perquk, és 
clar, I’artide 23, senyores i senyors diputats --ho recordar& 
som a I’strticlc 23-, parla de limitacib d’nugment de despeses 
de personal, i aleshores, el Grup d’lniciativa per Catalunya ens 
posa una esmena que és exactament al revés, un increment de 
les despeses de personal, no de tot el personal, sinó d’uns c b  
recs representatius. Aleshores, el senyor Saura em volia 
temptar dient : <(Podríem fer una transslccionai D. Bé, és que 
per a mi, senyor Saura, el problema no e s  la transacció amb cls 
diners, sinb que, de la mateixa manera que hem de respectar, i 
respectem i considerem -encara que vast& i el seu Grup a ve- 
gades v01 donar a entendre o dóna a entendre que no 6s aixi -, 
el paper de les organitzacions sindicals i dels representants dels 
treballadors, prccisarnent en atenci6 i respecte als pactes sindi- 
cals, nosal tres, aquesta proposta, no la podem acceptar, perque 
jo m’imagino que vostk, si més no a través de la línia sindical 
associada mks o menys amb ei grup de vostks, si més no en el 
terreny ideolbgic, suposo que sap que no fa gaire, el dia 5 d’oc- 
tubre dc l’any que som, es va fer, es va arribar a un acord a la 
mesa generat de negociació, concretament al punt tercer del 
tema de i’ordre del dia, en que es va arribar a uns acords en 
aquestes matbries de despeses del personal que representa.. . , 
dels representants del personal de 1’AdmioistraciÓ de la Gene- 
ralitat. Concretament -i aixi, fins i tot, podriem illustrar les 
senyores i cls senyors diputats que, possiblement, no cone- 
guin, per la data recent d’aqlzest acord, quin és el contingut, 
quins són eIs compromisos precisos de I’AdministraciÓ de la 
Generalitat -, diu, primes : <<Quan les reunions de les meses 
de negociaci6, de les juntes de personal, els membres s’hagin 
de desplacar fora del terme municipal, aniran a carrec de I’Ad- 
ministració les despeses, que són la manutenció i les despeses 
de viatge >), o sigui les dietes que aquí es demanen; per tant, no 
és xifi-ar una quantitat, sbn.. . reconec que és fora del terme mu- 
nicipal i ,  per exemple, recordo que se m’ha explicat que la 
Unió General de Treballadors volia que també es fes drrcc 
I’Administració de les dcspeses quan el desplapmcnt fos 
dintre del mateix terme municipal, i aixb va semblar excessiu i 
no va arribar a acord, pero, en definitiva, quan hi ha un despla- 
qanient fora del terme municipal, que 6s quan realment hi ha 
una despesa, se’n fa chrrec I’Administracib. I s’especifica més 
: que, respecte a les despeses de rnanutencib, percebran el 50% 
de les quanties establertes R la normativa vigent sobre aquestes 
materies, pel concepte de dietes de manutenció del grup scgon 
dc personal, i ,  respecte a les despeses de viatge, si es tracta 
d’un desplacament en autombhil, el Departament 
-1’Adrninistració - abonarh setze pessetes per quilbmetre de 
recorregut, i si cs tracta d’altres vehicles exactament l’import 
d’utilitzacib d’nquell vehicle, prkvia justificació adequada. Per 
tant, ens sembla ... I no cal dir que qualsevol altra despesa mate- 
rial, de funcionamcnt d’aquestes necessitats de negociació i re- 
presentació, estan assegurades per la mateixa Adrninistracih, 
concretament pel Departament de Governació. Per aquests 
motius, senyores i senyors diputats, tot acceptant la primera 
esmena, la 114, com he indicat, rebutjaríem --almenys per 
part del nostre Grup- I’esmena nhmcro 11 6. 

Gracies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Moltes grhcies, senyor Escude. 
Acabat el debat de les esmenes, procedirem a la votació. 
En primer lloc I’eesrnena 110, del Grup Popular. 
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Vots a favor? 
Vots en contra? 
A bst enci om? 
Aquesta esmena ha estat rebutjada per 33 vots a favor, 60 en 

contra i cap abstenció. 
A continuació, i si els sembla bB als senyors portaveus dels 

diferents grups, votaríem les esmenes 1 1 I ,  112 i 114, que han 
estat acceptades pel Grup de la majoria, i podríem fer una sola 
votació. Hi ha cap inconvenient? (Pausa.) Doncs es voten con- 
juntes. (LY. Sr. Carod-Rovira s ’ahecu ye~~iurlur.$ 

El Sr. CAROD-ROVIRA : EI nostre Grup demanaria de 
votar separadament Ic? 1 1  4. 

EI Sr. PRESIDENT : D’acord. Doncs, votem 1 t 1 i 112. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquestes dues esmenes han estat aprovades per unanimitat. 
Esmena número 1 I 3, del Grup Popular. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha estat rebutjada per 25 vots a favor, 61 en 

A continuació es vota l’esmena 114, d’Iniciativa per 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha estat aprovada per 81 vots ii favor, cap 

A continuació es vota l’esmena 116, del Grup padarnentari 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 

coatra i 10 abstencions. 

Catalunya. 

en contra i 5 abstencions. 

d’hiciativa per Catalunya. 

Aquesta esmena ha estat r ed jada  per 34 vots a favor, 
contra i 2 abstencions. 

en 

A continuacib es vota l’aarticle 23, segons el Dictamen dc la 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
L‘acticle 23 ha estat aprovat per 61 vots a favor, cap en 

A continuació es vota l’urticlc 24, que no té esmenes. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
L’article 24 ha estat aprovat per 61 vots, cap en contra i 37 

abstencions. 
Passem seguidament a debatre les esmenes de I’article 25. 

La primera cl’elles, la número 117, del Grup d’hiciativa per 
Catalunya. Per a la scva defensa, té la paraula el senyor Saura. 

El Sr. SAURA : Gracies, senyor President. Carticle 25 fa re- 
ferkncia al catileg dc llocs de treball; en cl scu apartat 2, aquest 
article Taculta el Consell Executiu a determinar Ics modificaci- 
ons posteriors en la qualificacib dels llocs de treball, el faculta a 
qualsevol altra modificació, i també el faculta, finalment, pcr a 
I’assignacib dels nivells de complcment dels nous llocs de tre- 

Comissib. 

contra i 37 abstencions. 

ball. La nostra esmena 6s una esmena d’addició que, lot i 
quedant clar que cl Consell Executiu queda facultat per a aixo, 
creiem que, prkviarnent, cal consuItar -ssirnplemen t 
consultar-, pero l’esmena d’addició seria q r k v i a  consulta a 
les centrals sindicals >). 

h 

Gricies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Moltes gricies, senyor Saura. Per a un 

torn en contra, té la parriula l’lldustre Diputat senyor Escudé. 
El Sr. ESCUDI? : GrAcies, senyor President. Ijreument, 

perquk l’argumentació és la mateixa que hem fet anteriorment 
al senyar Saura en un tema similar : la Llei de la Funcib Públi- 
ca, en I’article 52.3, estableix quins són els critcris objectius; 
pcr tant, no hi ha consulta, i Ics modificacions, evidentment, 
s’han d’iijustar a aquests criteris que determina I’articIe 52.3, 
pero és que hi ha. més : I’article 81.2, apartat b) de la mateixa 
Llei especifica quines s h  les funcions de la comissió de perso- 
nal en relació amb tota una serie de temes i,  per tant, també en 
aquest de catilegs de llocs de treball. Per tant, entenem que 
esti assegurat que sigui escoltada la veu del personal, a través 
de la comissió de personal, en aquests temes de catilegs de 
llocs de treball, i ,  per tant, entenem que no 6s Útil, no és ade- 
quat que hi hagi previament, al marge d’aixb, una consulta de 
les organitzacions sindicals més representatives, que no es con- 
templa en la mecinica fixada al seu moment en la Llei de la 
Funció P~blica, i per tant, també, com en 1’ocasiÓ anterior, vo- 
taríem en contra &aquesta esmena. 

GrAcies, senyor President. 
EI Sr. PRESIDENT : Grhcies, senyor Escudé. L‘altra 

esmena és la 1 18, &Esquerra Republicana. Ja ha estat defensa- 
da; de manera que podem passar a les votacions seguidament. 

Esmena i17, del Grup d’Tniciativa per Catalunya, vots a 
favor? 

Vots en contra? 
Abstencions? 
L‘esmena ha estat rebutjada per 26 vots a favor, 53 en contra 

A continuacib, es vota l’esmena &Esquerra Republicana, la 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena fia estat rebutjada per 34 vots a favor, 53 en 

contra i cap abstenci6. 
A continuació es vota el text de I’article 25, scgons cl Dicta- 

men de Ea Comissió. 
Vots a hvor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
L’clrticle 25 ha estat aprovat per 53 vots a favor, cap en 

contra i 34 abstencions. 
A continuació passem al debat de I’article 26. Esmena 119, 

del Grup parlamentari d’lniciativa pcr Catalunya. Per a la seva 
defensa té la paraula 1’11.lustre Diputat senyor Saura. 

El Sr. SAURA : GrAcies, senyor President. Agruparem les 
defenses de l’esrnena 1 19 i de la 122, que fan referencia a i’arti- 
cle 26, sobre pensions. Pensem que aquest article és un cert ar- 
ticle paradigmatic, perquk en ei seu apartat primer limita el 
creixement de les pensions a la quantia del 4%. La nostra pro- 
posta, igual com hem fet amb les retribucions dels funcionaris, 

i 7 abstencions. 

118. 
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6s que sigui substitu’it el 4% per l’index dei preu ai consum. 
Pero en aquest mateix article, en I’apartat tercer, es diu que els 
consellers de la Generalitat que deixin el carrec durant I’any 89 
tindran dret a la pensi6 per un període mhxim de divuit mesos; 
<<tanmateix, deixaran de percebre-la en el moment que ob- 
tindran una altra retribuci6 amb carrec a fons públics>>. I aquí 
nosaltres fem una esmena d’addició que diu que els ex- 
consellers <<deixin de rebre la pensió, tant si tenen una altra re- 
tribució pública o privada>>; és a dir, que no seria just que un 
ex-conseller continués treballant o comencés a treballar en 
l’empresa privada i ,  mentrestant, rebés una pensió pública. In- 
sisteixo, de tota manera --i per aixo les he defensades 
juntes-, en el caracter paradigmitic : d’una banda, limitar el 
creixement de les pensions al 4% i, d’altra banda, un altre pari- 
metre als ex-consellers, que se% deixa la porta oberta que 
cobrin una pensib i que cobrin un altre sou de l’empresa 
privada. 

Grhcies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Moltes grhcies, senyor Saura. Per a un 

torn en contra a aquestes dues esmenes, tk la paraula 1’11-lustre 
Diputat senyor Escudb. 

El Sr. ESCUDÉ : Grhcies, senyor President. Quant a la pri- 
mera esmena, la meva intervenció ha’de ser molt breu, perquk 
és repetir el que ja hem dit abans : ks coherent que el Grup d’I- 
niciativa per Catalunya, a tols els conceptes que directament o 
indirectament es puguin considerar retributius, salarials, 
vulgui substituir el 4% per la seva petici6 de I’increment dei 
cost de la vida, i aleshores és Iogic que en les pensions, o sigui, 
en les classes passives, també posin aquesta variació. Alesho- 
res, amb la mateixa coherkncia, el nostre Grup -que s’ha 
oposat a apartar-nos d’a116 que estableix la normativa general 
sobre els increments de les retribucions- també s’oposi a I’in- 
crement d’aquesta retribució, diguem-ne, per passiva o del 
passat, que signifiqucn les classes passives, i, per tant, doncs, 
nosaltres també ens oposarem a aquesta esmena. 

La segona esmena, l’esrnena 122, és una esmena que potser 
el senyor Sausa no coneix per experikncia directa, per6 que, si 
no ho recordo malament, any darrere any s’ha anat debatent 
en aquesta Cambra, i fins i tot hi ha dues altres esmcnes, la 
120, del Grup Popular, i la 121, del Grup Mixt, que amb pa- 
raules cada una d’clles diferents entre elles mateixes, i dife- 
rents dc la proposta del Grup d’Iniciativa per Catalunya, pero 
tots van a raure al mateix : a posar en peu d’igualtat els ingres- 
sos procedents del sector públic i els ingressos procedents del 
sector privat. Aleshores, aquí podríem fer una llarga explicació 
de l’argumentació, de la diferenciació de tracte, de la recupera- 
ci6 d’una prictica professional, de la recuperació d’un despatx, 
d’uria shrie de professions, etcktcra. No ho faré perquk ho hem 
dit moltes i moltes vegades. No se’ns escapa la intencionalitat 
d’aixb, i fins i lot podríem estar-hi d’acord en el terreny filoso- 
fic, perb a la prhctica veiem que hi ha una realitat autentica, ob- 
jectiva, de conseqiiencies de pkrdua de percepció economica, 
segons que I’ex-conseller tingui la possibilitat d’obtenir una 
altra retribució pública, o que pugui tornar a un chrrec en que 
hi hagi prevista I’excedkncia, d’aquell que retorna a l’exercici 
privat d’una activitat personal no vinculada amb 
1 ’A d rn i ni st i w  i 6. 

Insisteixo que quest es un tema que s’ha debatut molt, i ca- 
dascú ha donat eis seus arguments; hi ha peros i contres a favor 

de tots ells. L’Únic que jo voldria dir arfi és que, almenys ara 
per ara, el nostre criteri continua essent el mateix que hem 
mantingut fins ara, perquk, en definitiva -i  volem ser neutres 
i tkcnics al rnhxirn-, aquí, e1 que es pretén a través d’aquest 
apartat tercer de l’article 26 no és més que una cosa : evitar la 
possible percepcib de més d’una retribució a &rec de pressu- 
postos públics, que es la nostra obligació directa, immediata, 
corn a responsables que colkctivament som dels diners pú- 
blics, i ,  per tant, no entrem en les conseqükncies economiques 
de I’exercici privat d’una professió. 

Per aquests motius, doncs, nosaltres votarem en contra 
també d’aquesta esmena 122, i ja anticipo que, bbviament, vo- 
tarem en contra de les esmenes 120 i 121, que no han estat de- 
fensades, perb suposo que seran els mateixos arguments que 
ha utilitzat el senyor Saura. Si és aixi, ja no faríem torn en 
contra, i ,  si no, doncs, farem la replica que ens sembli ade- 
quada. Pero, en tot cas, aquesta és la motivació que ens mou a 
no acceptar aquesta modifimció, d’una manera o altra, a través 
d’aquestes esmenes, de I’apartat 3 de I’article 26. 

Gricies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Moltes gracies, senyor Escudé. Per de- 

fensar l’csmena número 120, del Grup Popular, té la paraula 
1’ll.lustre Diputat senyor Curto, 

EI Sr. CURT0 : Gricies, senyor President. Jo anava a dir, 
senyor Escudé, que a veure si, per una vegada, ens poden acla- 
rir -fifins i tot m’atreveixo a dir si ens poden aclarir amb pa- 
raules que les entengui tothom i amb valentia parlamentaria- 
quina finalitat té l’apartat tercer d’est article. Vostk, en part 
-només en part - ja ens ho ha dit, perb nosaltres intentem su- 
primir, com altres grups, la part final, que diu : H Amb c h e c  a 
fons p6blics>>. I vagi per anticipat que el Grup parlamentari Po- 
pular i est diputat estern absolutament d’acord que una persona 
que deixa el carrec, o se’l carreguen, de Conseller -que també 
pot passar- sigui compensat per un temps determinat de fins a 
divuit mesos per dificultats -com ha dit voste- d’incorpora- 
ciÓ o per una possible inactivitat posterior. Amb el que no 
estem d’word -com hem manifestat- és amb I’últirna part, 
que per aixo demanem suprimir, i per dues rams fonamentals. 
En primer lloc, si la finalitat d’est article és no deixar en si- 
tuació de precarietat alg6 que ha estat Conseller del Govern de 
la Generalitat de Catalunya, sobra, des de qualsevol punt de 
vista, la referkncia que es fa amb cirrec a fons públics. Aixo en 
primer lloc. 

En segon terme : si la finalitat d’est apartat és reconeixer en 
pessetes la responsabilitat, o el que es denomina {( los servicios 
prestadom, continuem estant-hi en desacord, perb reconeixem 
la coherencia de la redacció. I si aixb fos aixi, analitzem cas per 
cas la situacio d’dgun ex-diputat d’est Parlament que, lamenta- 
blement, no ha pogut accedir a esta situació de privilegi, pel 
que es veu, no cornfi entre els carrecs públics de la Generalitat 
de Catalunya. 

El Sr. PRESIDENT : Moltes grhcies, senyor Curto, 
Per defensar l’esmena 121, del Grup Mixt, té la paraula 

l’Il*lustre Diputat senyor Latorre. 
El Sr. LATORRE : Gracies, senyor President. Encara quc 

1’11-lustre Diputat senyor Escudk ja ens ha anunciat anticipada- 
ment el seu vot en contra, i potser la seva renuncia a la seva 
intervenció, nosaltres no renunciarem a la nostra, 

EI que vostes pretenen amb aquesta redacció que ens propo- 
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sen és que els consellers que, á’una o altra forma, puguin 
deixar el carrec al llarg d’aquest any 1989 -i avui, determinada 
premsa ja ens anuncia alguna possibilitat, no sé si com a consc- 
qühcia del dia que vivim o no-, doncs, tinguin dret a la per- 
cepció &una pensi6 pcr un període maxim de divuit mesos, i 
que deixarien de percebre-la en el moment que obtinguessin 
una altra retribució amb &rec a fons públics. Nosaltres no 
podem estar d’acord amb aquest enunciat, pcrquk no nomes es 
podria donar el cas que ha examinat I’Ilhstre Diputat senyor 
Escudé, també es poden donar altres casos, perque qualsevol 
conseller podria estar legitimament tcmptat d’acceptar alguna 
substanciosa oferta de treball de qualsevol muitinacional, i 
segons el que vostks ens proposen encara hauríem de 
subvencionar-lo durant un període de divuit mesos. En conse- 
qüencia, proposem. .., estem d’acord, si, en I’atorgament de la 
pensió amb la condició que deixin de percebrc-la en el 
moment que obtinguin una aItra rctribucib, sigui de fons pú- 
blics -que, obviament, serien incompatibles, tots els mem- 
bres d’aquesta Cambra ja ho som-, sinó també amb carrec a 
fons privats. 

Gricics. 
El Sr. PRESIDENT : Gracies. El portaveu de la majoria vol 

A continuació es passa a la votaci6 de les esmenes. 
Esmena 1 19, del Grup d’lniciativa per Catalunya. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha eslat rebutjada per 5 vots a favor, 52 en 

contra i 25 abstencions. 
A continuació, si ningfi no hi té inconvenient, votaríem con- 

juntament les esmenes 120, 121 i 122. (Pauso.) Doncs es 
voten conjuntament. 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquestes tres esmenes han estat rebutjades per 35 vots a 

favor, 54 en contra i cap abstenció. 
A continuacib passem al debat de i’articlc 27. Esmena 123, 

del Grup ... Hem de votar, efectivament, l’article 26, segons el 
Dictamen de la Comissib. 

intervenir? (Pausa.) Moltes gracies. 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
L’article ha estat aprovat per 54 vots a favor, cap en contra i 

35 abstencions. 
Per defensar I’esmena 123 a l’article 27, del Grup Socialista, 

té la paraula I’II4ustre Diputat senyor Madueiio. 
El Sr. MADUEÑO : GrAcics, senyor President. Defensar&, 

si no hi ha inconvenient, les esmenes 123 i 129. 
La realització de la xarxa arterial de Barcelona en l’irea met- 

ropolitana és una necessitat per resoldre el caos circulatori, per 
vertcbrar el desgavell urbanístic que es van deixar governs an- 
teriors i millorar l’activitat econbmica de zones castigades per 
la crisi, i aquesta xarxa arterial es concreta, fonamentalment, 
en la realització dels cinturons del litoral, i el segon cintur6 i el 
primer, el túnel de Vallvicirera fins a I’autopista 13-30, i que 
aixo ja es preveia en el conveni quc van signar cl MOPU i la Co- 
rporació Metropolitana el 1976, i que preveia que a ixo  s’ucaba- 

ria a principis de I’any 1980, a principis dels anys 80. Estem a 
1988 i aixh, pricticament, no s’ha resolt, i ara esperem tots que 
arribi I’any 1992 per buscar-li una solució. Hi ha qui diu que 
aixb són unes obres per a les Olimpíades, unes obres olímpi- 
ques, necessiries per a les Olimpíades, nosaltres creiem que 
aixo són unes obres necessiries avui, per resoldre itixi el caos 
<<olímpic>> que es genera a la circulació avui dia, i que és evi- 
dent que el caos encara ser& més important durant Ia realitzacib 
deis Jocs Olímpics si aquestes obres no estan acabades l’any 
1992. Que són necessisies no ho diem només nosaltres, ho 
diuen els ajuntaments afectats, ho diuen les organitzacions re- 
presentatives dels empresaris, ho diuen els sindicats, les associ- 
acions i també ho diuen tots eis partits, inclos el partit de la ma- 
joria, a nivell sobretot de les seves agrupacions locals. Per tant, 
és a dir, és una necessitat vista per tota la població i per totes 
les seves organitzacions representatives a nivell de Catalunya, 
Fins i tot, diríem que han manifestat la seva gran preocupació 
organismes internacionals, com és el COI, amb ei seu president 
encapplant-lo, el senyor Samaranch; és a dir que tothom veu 
la gran preocupació que aquesta xarxa arterial no estigui resotta 
abans dei 1992. Tothom ha fet esforqos importants, ho ha fet 
I’Ajuntament de Barcelona, ho ha fet el MOPU i també ho ha 
fet la Generalitat de Catalunya; el MOPU ha mostrat la seva 
sensibilitat en fer-se cBrrec sense competihies de la solució de 
Ea pota nord del segon cinturó, i I’AdministraciÓ de la Generali- 
tat s’ha fet &rec del cos central del cinturó, perb encara resta 
pendent --i aixb és una gran preocupació manifestada per 
tothom- la soiució de la pota sud, la pota que va des de la Dia- 
gonal fins al Prat. Esperem que totes les actuacions que estan 
fent idtimament serveixin per a resoldre aquest greu problema 
abans de 1992. 

Perb és evident que si aixb és un problema que encara avui, 
a més de quatrc anys del 92, encara no estigui decidida la redit- 
zaci6 completa d’aquesta xarxa arterial, existeix un altre pro- 
blema, que és el que motiva fonamentalment la nostra 
esmena, que és el problema de les expropiacions que s’han de 
realitar i qui s’ha de fer chrrec d’aquestes expropiacions : I’Ad- 
ministració local, evidentment, l’hrea metropolitana no dispo- 
sa dels fons de financ;ament, i nosaltres ja vam dir en ei seu 
moment que l’organisme que es podia fer &,rec d’aquestes ex- 
propiacions - la Corporaciú Metropolitana- desgraciadament 
no existeix, i no existeix per la voluntat del Grup de la majoria, 
que la va dissoldre, i en aquests moments ens trobem amb el 
problema, amb el greu problema de qui es fa carrec d’aquestes 
expropiacions. Podrien ser els consells comarcals, per6 també 
ja vam avisar que aquests consells comarcals neixien morts per 
manca de finanFament, per manca de diners per afrontar els 
problemes que tenien sota la seva responsabilitat. D’aqui que 
nosal tres presentem aquesta esmena, I’esmena de demanar 
que el Consell Executiu avali, doni el seu ava1 als consells CQ- 

marcals perquh puguin afrontar -el Consell Comarcal, concre- 
tament, del Barcelones - les expropiacions, perquk puguin af- 
rontar una situació que, si no es resol amb urgkncia, fins i tot 
amb aquesta sensibilitat que ha manifestat el MOPU en fer-se 
chrrec de la pota nord, si no es comencen aviat les obres, podrí- 
em fer tard per al 1992, i aquestes obres no estarien acabades, 
Per tant, és necessari que el Consell Executiu mostri la seva 
sensibilitat en fer aquest esfort; per donar I’aval dels cinturons 
del litoral, i creiem que tambc és necessari augmentar l’avai 



DIARI DE SESSIONS / P-Núm. 16 / 28 desembre 1988 / SESSI6 PLENARJA Núm. i 8.2 609 

del túnel de Vallvidrera, a l’empresa TABASA, perque també 
resolgui un problema greu que hi ha cn cornunicaci6 amb el 
Vall&. 

Acceptar aquesta. esmena, per tant, permetria iniciar les 
obres, les obres que sbn necessfiries, i quc aprovant-les, per 
part de vostks, afavoririen aquest clima, fins i tot, per resoldre 
l’altre gran problema, que és la realització en la seva totalitat 
dcl segon cinturó, i ,  per tant, de resoldre el caos <<olímpic>) 
que en aquests moments tenim sobre el problema circulatori a 
Barcelona i a la seva hrea metropolitana. 

GrBcies, senyor Prcsidcnt. 
El Sr. PRESIDENT : Moltes grkies, senyor Madueño. Per 

a un torn en contra, té la paraula I’IIhstre Diputat senyor 
Escudé. 

El Sr. ESCUDÉ : Sí, gricies, senyor President. Jo estic d’a- 
cord amb la major part de coses quc ha dit el senyor Madueño 
pel que fa referkncia al diagnostic del tema, potser I’excepció 
seria que, per dos cops, el senyor Madueño ha, parlat del caos 
<<aíimpic>>, jo crec que es vol referir al caos provocat pels Jocs 
Olímpics, perquB entenem i tots desitgem que caos <<olímpic>> 
no n’hi hagi cap. I una altra precisió que voldria fer, quan ha 
parlat de TABASA, que diu que així es podrien comenCar les 
obres; jo li podria dir al senyor Madueño que en moltes ocasi- 
ons --i ara aquests dies quotidianament- jo passo per davant 
de les obrcs de TABASA amb els ferrocarrils de la Generalitat i 
ja fa dies que funcionen les obres i amb un gran ritme i amb el 
finanpiment corresponent, perqui: estem dintre ... , hem co- 
rnen$at ara, amb aquestes esmenes, senyores i senyors dipu- 
tats, l’article 27, que fa referimja a avals. I aleshores aixb, des 
de I’oposició, s’ha donat moltes vegades i estem totalment d’a- 
cord amb el maxirn rigor en l’acceptacib, la tramitació d’avals i ,  
per tant, em sembla -i que, a més, es obvi- que la Generali- 
tat només pot avalar aquells endeutaments d’una empresa pfi- 
blica o d’un altre organisme que estigui plenament justificat 
amb uns estudis tecnics, amb una base objectiva formal i ben 
solida, per unes quanties ben dctcrminades, i aixb és el que ha 
fct, és el que fa i el que fara, si de nosaltres depengués, i’ac- 
tuació del Govern de la Generalitat, perquk és a qui pertoca. I 
per aixo tots aquells compromisos que la Generalitat té assu- 
mils, deixat d’un error o d’una omissió, creiem que respectén i 
estan recollits en aquest document pressupostari, i voldria dir 
de pas ara, i reconeixer la matisació que privadament m’ha fet 
el Portaveu del Grup Socialista, que, efectivament, jo no me 
n’havia adonat, i pel que veig el senyor Madueño tampoc, que, 
es clar, potser podríem posar-nos molt d’acord a donar els 
2.200.000 pessetes que demana l’esmem 129, i el senyor Martí 
Carnicer em fa observar, és clar, que són 2.200 milions de pes- 
setes i ,  aleshores sí que l’aval ja té una importhncia més 
considerable, 

Perb bé, dit aixo, quant a l’esmena 123, quins són els co- 
mpromisos de la Generalitat? El compromisos de la Generali- 
tat que estan recollits, amb tota precisi& és el de 2.600 milions 
de pessetes. ks un terna ..., m’ha semblat intuir de les paraules 
del senyor Madueño dir : 6s que hi havia un altre compromis 
amb una altra entitat en que  hi havia una altra porció de l’aval i 
quc ara, doncs, ens queda més o menys coix o, possiblement, 
coix i ,  aleshores, potser per aixo -no es que se’ns hagi explicat 
massa-, justifica el salt dels 2.600 milions, que contempla el 
Projecte, als 3.761, una xifra ben concreta i tancada que no 

I 

se’ns ha explicat com es compta, Ens sembla que l’elemental 
prudkncia seria seure en una taula i fer els números i a veure 
quk. Hi insisteixo, doncs, que entenem Iogic i coherent que la 
Generalitat arribi a allb que s’ha cornpromks; concretament, 
2.600 milions d’aval de TABASA. 

Quant a l’altra esmena, que es doble, que fa rcferhcia al cin- 
turó del litoral i al segon cintur6 ..., aquí hi ha una serie de pre- 
cisions --a part també d’aquesta genkrica que la Generalitat, el 
Consell Executiu fa exactament, o que té compromís i no al10 
que no té compromís, i aixo em sembla que és obvi, si féssim 
una altra cosa, doncs, vosths, i amb totes les raons ho 
criticarien- voldria dir que el cinturó del litoral és competen- 
cia de I’AdrninistraciÓ central; no 6s cornpetkncia de 1’Admi- 
nistració de la Generalitat. Voldria dir també -aquesta és la in- 
formacib senyors diputats, em perdonari, senyor Madueño, 
perb aquesta és la informació que jo he rebut dels departaments 
corresponents - , també voldria dir -encara que voste també 
pugui mostrar la seva disconformitat - que quant al segon cin- 
tur& el tram Trinitat-Diagonal ja estB i n c h  en la programació 
pressupostada de la Direcció General de Carreteres; vol dir 
que en I’estat de despeses, a les partides corresponents ja hi ha 
la dotació per fer aquest tram, mentre que el tram Trinitat- 
Montgdt és de competkncia de I’AdministraciÓ central. Ales- 
hores, aquí hi poden haver totes les converses, totes les negoci- 
acions. Jo podria dir, efectivament -ttamb& he llegit la premsa 
i aquests comentaris que hi ha hagut un moment que vostk, 
senyor Maduefio, ha parlat de les expropiacions-, que sé que 
hi ha totes unes converses entre administracions, no sé, no em 
consta almenys que I’Administració de Ic? Generalitat tarnbk hi 
figuri en aquestes converses --almenys en els retalls de 
premsa no ho he vist-, hi ha altres elements corn per exemple 
-i avui aprofito que hi ha el senyor Nadal, President de IR Fe- 
deració de Municipis per felicitar-lo, cosa que no vaig poder fer 
en el debat de totalitat per aquesta esplkndida revista Catalunya 
rnunicipu-, he llegit en l’últim número que, precisament, el 
Consell del Barcelonks, aquest que, segons el senyor Ma- 
dueño, va néixer mort i que diu que ell ja ho havia dit, jo crec 
que esta bastant viu o almenys té ... si, sí ..., fa gestos simbblics 
economiw, i en aquest article -que li recomano que llegeixi, 
senyor Madueño- sobre l’organitzacib del Consell Comarcal 
del Barcelones explica que disposa d’una dotació de 1.300 mili- 
ons de pessetes, aquest consell comarcal, ell sol. Per tant, 
doncs, també hi ha altres possibles organismes participants en 
aquesta operació. 

Per tant, doncs, en definitiva, mentre la Generalitat -a 
través del seu Consell Executiu com a representant de I’execu- 
ciÓ del Pressupost- no arribi a uns acords, que si ks raonable 
espero i desitjo que $’hi arribi, és obvi que nosaltres no podri- 
em acceptar que a travks d’una via del text articulat s’imposes- 
sin unes obligacions no contretes prkviament. I per aixb, ens 
oposarem, senyor President, senyores i senyors diputats, a Ics 
dues esmenes. 

EI Sr. PRESIDENT : Moltes grhcies, senyor Escudé. Per de- 
fensar l’esmena 125, del Grup Popular, té la parada 1’11-lustre 
Diputat senyor Curto. 

El Sr. CURT0 : Gricies, senyor President. Avals, credits i 
garanties, subvencions ... Nosaltres diem que tot cl que pugui 
fer amb pessetes la Generalitat de Catalunya a favor de les 
Olimpiacles, sempre serh poc per a la importanciu d’esta cclc- 
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bració; és una aspiraci6 collectiva que tots compartim. i, dit 
aixo, manifestar que els avals -diu l’apartat segon- <<han de 
ser autoritzats pel Consell Executiu a proposta del conseller i 
signats pel mateix conseller o per I’autoritat en qui delega ex- 
pressament H.  I a partir d’aqui, sembla coherent -no es tracta 
de cap raonament polític-, dir que si algii tk autoritat per cicle- 
gar la firma sigui el mateix Consell Executiu i no el conseller 
corresponent. Es tracta, en definitiva, d’un principi d’autori tat 
-ho torno a repetir- que el Grup Popular reconeix en 10 Con- 
sell Executiu, en 10 sentit de no subdelegar una firma, i es 
tracta també -perqu& no dir-ho- d’un acte de procediment i 
de forma. 

El SI: PRESIDENT : Moltes grhcies, senyor Curto. EI 
senyor Escudk té la paratnla, per fer un torn en contra. 

El Sr. ESCUDk : Sí, &cies, senyor President, Com bk ha 
dit cl senyor Curto, no es tracta d’un debat polític a aquesta 
esmena concreta, sin6 un debat de procediment reglamentari. 
Aleshores, espero que el scnyor Curto m’acceptarh que nos- 
altres discrepem del scu punt de vista. PerquB, és clar, el segon 
apartat d’aquest article 27, especifica qui 6s que autoritza 
l’wal, i aixb és l’important i diu : <<els avals a qul: fa refcrcncia 
l’apartat anterior)) --apartat I - <<han d’ésser autoritzats pel 
CohseII Executiu)}. Per tant, queda clar que qui autoritza un 
iwul no és un conseller, no és un organisme menor, no és un 
funcionari subaltern, sinó que és el Consell Executiu en ple. 
Aleshores, el que continua dient l’apartat segon és que, des- 
prés d’aquesta aprovació, (( han d’ésser signats pel Conseller 
d’Economia i Finances o per I’autoritat en qui delegui D; ente- 
nem que <<qui delegui>) és el Conseller; qui autoritza és el 
Consell i qui signa és cl Conseller, pero si el Conseller, pels 
motius que sigui : d’agenda, de viatge, d’altres atencions no 
ho pot fer, corn que és una activitat purament marginal, secun- 
dhria, instrumental, de signar un acord -millor dit-, I’execu- 
ci6, la plasmació d’un acord del Consell Executiu, entenem 
que qui delcga és qui signa, que és el Conseller, perquk, evi- 
dentment, seria --ens sembla a nosaltres, fins i tot, des del 
punt de vista iogic- una cosa estranya que podent signar el 
Conseller, qui pugui dir que si el Conseller no pot, que delegui 
en un altre que sigui el Consell ..., que torni a una reunió del 
Consell Executiu per dir, doncs, corn que no pot, que signi una 
altra persona. 

Per aquests motius, ens sembla que ja és correcta l’explicacih 
o la regulacib que fa l’apartat segon d’aquest article, i votaríem 
en contra d’aquesta esmena número 125, dcl Grup Popular. 

Grkies, senyor Presidcnt. 
El Sr. PKESlDENT : Grhcies, senyor Escudé. €.,“esmena 

126, del Grup Mixt; per defensar-la, té la paraula 1’Tilustre Di- 
putat senyor Latorse. 

El Sr. LATORRE : Grkies, senyor President. Aquesta és 
una csmena de modificació de l’apartat tres d’aquest article. EI 
creditor d’una operacib de crkdit de qualsevol tipus, avalada 
per la Generalitat, hauria d’adrepr-se segons el nostre parer, 
en primer lloc, al deutor que és l’avalat. I si aquest no pagués, i 
només en aquest cas, es podria dirigir contra la Generalitat, 
cxigint-li el pagament de l’avalat. Amb aquest raonament, 
volem rebutjar el caractcr prelesarnent solidari de quk podríem 
gaudir alguns dels avals CIC la Generalitat i ,  en conseqükncia, la 
iacultat del Consell Executiu per determinar, cn cada cas, el ca- 
ricter dc solidari o no dels avals que autoritza. 

Gracies. 
El Sr. PRESIDENT : Moltes gracies, senyor Latorre. Per a 

un torn en contra. .. 
El Sr. ESCUDfi : Sí, gracies, senyor President, Perlis si m’ho 

permet hi ha una emena quc no recordo que hagi estat defen- 
sada, que és la 127, del Grup Iniciativa per Catalunya, que es 
idkntica a aquesta i, aleshores, les podricm acumular per al 
torn en contra. 

El Sr, PRESTDENT : Doncs, el senyor Saura, si li sembla 
bt5, pot fcr Ús del seu dret de defensa a aquesta esmena. 

El Sr. SAURA : Grhcies, senyor President. Aquesta esmena 
pretén modificar l’apartat tres de l’article 27, que diu que <<el 
Consell Executiu pot determinar, cn cada cas, el carhcter soli- 
dari o no solidari dels avals autoritzats D. Pretenem modificar 
aquest apartat en el sentit que nosaltres plantegem que cls 
avals autoritzats no tinguin, en cap cas, carhcter solidari. I per 
quk? Perque creiem que quan es concedeix un avnl i es pro- 
dueix una situació que faci obligatori exccutar aquest aval, qui 
ha de respondre, en primer lloc, és aquell a qui hem avalat; no 
pot ser en primer lloc Ia Generalitat. Tntroduir o aprovar aquest 
apartat tal com esth redactat significaria cstimular, convertir 
una part dels waIs a fons perdut i ,  d’altra banda, obrira un cert 
marge de discrecionalitat i, fins i tot, d’arbitrarietat. 

Grkies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Moltes grhcies, senyor Saura. Per fer 

u n  torn en contra a aquestes dues esmenes, senyar Escudk té 
la paraula. 

El Sr. ESCUDI? : Gracies, senyor President. Aquesta 
esmena --o aquestes dues esmenes amb el text idkntic- co- 
rresponen bmbk a aquest conjunt d’esmcnes que diem (< histo- 
riques i tradicionals )>. Jo diria que, gairebé, no del primer any, 
pero si, evidentment, des del primer moment que en el Pressu- 
post de la Generalitat, o en el Prqiecte cfe Llei de Pressupost de 
la Generalitat es va incloure Ia possibilitat d’avals, i per aixo, 
I’única cosa que lamento és que ni el senyor Saura ni el senyor 
Latorre hagin estat diputats en legislatures anteriors, perque 
l’argurnentació tant en un sentit corn en un altre, sempre ha 
estat la niateixa i algun senyor Diputat, corn el senyor Riera, 
em fa gestos que coneix perfectament. Per tant, intentant sin- 
tetitzar el que hem dit any rere any, jo podria dir una cosa : es 
Ibgic -i espero que ho veuran ripidament, si és que no ho han 
compres ja- que no és pas I’interes de la Generalitat renunciar 
o, millor dit, no acceptar el caricter solidari dels seus avals. És 
molt més cbrnode al Consell Executiu i a qualsevol organisme 
públic que, prkviament -com explicava tant el senyor Saura 
corn el senyor Latorre-, el creditor s’hczgi d’adreqar contra el 
deutor principal. Ara, també s’ha de reconkixer que I’interks 
del creditor és, precisament, adrcqar-se contra un organisme, 
una administració piiblica de caricter general, que no pot crear 
-o que no crcara, logicament - els problemes; imaginem-nos 
només una empresa industrial amb uns centenars de treballa- 
dors que tingui un banc o un  institut financer, doncs, 
d’adregar-sc directament embargtint, posani problemes.. . , tot 
aixo crea una dificultat. Per tant, evidentment no hi ha -hi 
insisteixo-, per part del Consell Executiu, cs obvi que no hi 
ha cap desig d’utilitzar aquesta fbrmula. Arn, cs preveu -i per 
aixb es diu no que sempre ho serh- que diu, l’apnrtat 3 -que 
no s’ha comentat i quc és i’objeck de l’csmem-, diu : {(el 
Consell Executiu pot determinar en cada cas el cnricter solidari 
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o no solidari dels avals autoritzats)>. I ,  aleshores, aquesta po- 
testat el que fa és que en aquells casos que dissortadament 
moltes vegades és la norma general, per poder fer operatiu 
l’nval, ei creditor exigeix que hi hagi el caricter solidari de la 
Generalitat. Perqub, aleshores, qui té -corn saben- la carrega 
de repetir contra cl deutor principal és la mateixa Administra- 
ció de la Generalitat i es treu de sobre el problema, fins i tot, 
social, com apuntava el creditor. 

Per tots aquests motius, hi hem de votar en contra, evi- 
dentment, perque, aleshores, si no és així, potser valdria plan- 
tejar mks el tema de fons i dir : convé o no convé que la Gene- 
ralitat faci avals, Si partim de la base que si es fan avals no és 
perquh si, sin6 per donar sortida a uns problemes d’uns orga- 
nismes, d’unes empreses que necessiten aquest aval i, alesha- 
res, donem un ajut que li sigui vilid i que l i  sigui suficient, 
per@ si es tracta -desgraciament en molts casos és així, i 
moltes senyorcs i molts senyors diputats per interpel-lacions i 
preguntes saben perfectament molts casos concrets-, si es 
tractés d’un aval que no tingués aquestes característiques 
moltes vegades ja ni es donaria, no seria operativa aquesta 
manera d’ajuda a les empreses i els organismes en dificultats. 
Per aquests motius que són -hi insisteixo- una mica un 
resum de tots els motius que hem anat donant any rere any 
sobre aquesta qüestió, entenem que aquesta potestat del Con- 
sell Executiu de determinar en cada cas aquest caricter, és útil, 
és convenient i ,  fins i tot, -desgraciadament, com deia- és 
necessari poder- ho utilitzar. 

Grhcies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Moltes gracies, senyor Escudé. El 

Grup Popular manté l’esmena 128. Per defensar-la, té la pa- 
rada 1’Illustre Diputat senyor Curto. 

El Sr. CURT0 : Gracies, senyor President. Jo suposo que 
tots eIs diputats s’hauran adonat que el portaveu de Conver- 
g6ncia i Unió, senyor Escudé, cada catorze esmenes i mitja, 
ens recorda ei carBcter tradicional de les nostres esmenes sense 
fcr menci6 del carhcter tradicional del text articulat del Projecte 
de Llei. I és que, es clar, ens tenen lligats de PCUS, de mans, de 
cap i, fins i tot, de cervell; no tenim altra sortida que presentar 
sempre les mateixes esmenes, perque sempre són 10s mateixos 
articles; no ho torno a repetir de copiatge i fotocopiatge pero, 
evidentment, és així. 

Una vegada més, en relació amb l’esmena 128, article 27, 
apartat quart a>, una vegada més la Llei de Pressupostos modi- 
fica la Llei que regula I’lnstitut Catala de Finances. Nosaltres 
entenem que el límit del 2O/o que preveu I’apartat 4 de I’article 
11, de la Llei de I’Institut Catal& de Finances, 10 2%, és més 
quc suficient com per garantir operacions, perquk si bé és cert 
que amb 10 2%0, amb 10 15 o 10 2Q, 10 límit sempre sera de 2.000 
milions de pessetes, no és menys cert que, en xifres absolutes, 
10 2% equival a 4 0  milions de pessetes per aval, i 10 5% equival 
a 100 milions de pessetes per aval. 1 per una altra part, ningú 
podra negar que els més elementals principis que regulen 10 
tractament del risc, aconsellen diversificar les operacions, ja 
siguin operacions de crkdit pur, ja siguin operacions de garantia 
o d’avals, 

Per estos motius, proposem no modificar 10 2% que preveu 
la Llei 2/85, de I’institut CataIh de Finances. 

El Sr. PRESIDENT ; Per a un torn en contra, cl senyor 
Escudé. 

EI Sr. ESCUDÉ : Gricies, senyor President. Evidentment, 
farem un torn en contra perque, com ha explicat el senyor 
Curto, realment aquesta 6s una esmena també tradicional, tan 
tradicional que és que, fins i tot jo, que no crec en aquesta 
doctrina que alguns creuen de la transmigració de les animes, 
almenys de les inimes parlarnentiries, en legislatures anteriors 
en els escons on ara seuen el senyor Curto i els seus companys 
de Grup seia un altre grup, a la primera legislatura, quc deia ex- 
actament el mateix que diu ara el senyor Curto, i el meu co- 
mpany i portaveu -autentic portaveu del Grup de Convergen- 
cia i Unió-, el senyor Subiri, em recordava els debats que 
havia tingut amb un altre senyor diputat, concretament el 
senyor Padrbs, sobre aquest tema, i sempre la discussió ha 
estat amb el percentatge : que si el 2, que si el 3, que si el 4. 
Aleshores, el senyor Curto cns diu : <<és que vostes fan 
sempre el mateix text)). Sempre no, s’ha anat variant, i s’ha 
anat variant, incrementant aquest 2% inicial -que és de l’kpa- 
ca de la Llei que voste citava-, perquk les necessitats finance- 
res del moment en funció de l’erosib del poder adquisitiu de la 
moneda així ho aconsella. 

Podria ser el 5, podria ser una altra xifra ..., totalment d’a- 
cord, és arbitraria, pero aquesta xifra del 5% no s’incrementa. 
Hauran observat les senyores i els senyors diputats que en una 
altra skrie d’csrnenes -que ja hem debatut i votat en el seu 
moment - s’incrementava en funci6 de I’erosib monetiiria. 
AquÍ hem cregut, o el Govern ho ha cregut i nosaltres compar- 
tim aquesta creenqa, que no 6s necessari incrementar, i per 
aixo es mant6 el 5% de I’any anterior, perquk el senyor Curt0 
ens ha fet els números fkils -encara que ha estat titllat d’ad- 
vocat, no sé si ho és, perb de bon comptable sí que n’es, i ales- 
hores ens ha dit : mixb equival a 100 milions de pessetes)). I 
realment, realment, senyores i senyors diputats, avui dia les 
necessitats, les posi bles necessitats financeres d’empreses 
mitjanes -jo no parlo ja de grans empreses-, els 100 milions 
de pessetes realment és una xifra usual, o almenys no és des- 
mesurada. I, per tant, poder arribar a aixb, que ks un límit 
-fixin-se bk que no és una quantia, sinó que 6s un 1Ímit- 
maxirn, ens sembla Iogic, I si I’any passat erts ho va semblar, 
mes ens ho sembla aquest any, que, corn tantes vegades ens ha 
recordat el senyor Saura, si més no oficialment hi ha hagut una 
depreciacib de l’ordse del %o, 

Gracies, senyor President. 
EI Sr. PRESIDENT : Moltes gracies, senyor Escudk. Per de- 

fensar l’esmena del Grup d’Esquerra Republicana de Catalu- 
nya, la número 130, té la paraula 1’Tilustre Diputat senyor 
Carod. 

EI Sr. CAROD-ROVIRA : Si, senyor President. Fariem les 
esmenes 130, 134 i 182, ja que es refereixen als temes d’avals. 

En primer lloc, l’esmena 130 és una esmena, una proposta 
d’esmena de supressió de I’article 27.6, que autoritza per al 89 
avals autoritzats per llei del 86 i del 87 que no hagin estat pres- 
tats durant l’exercici del 88. Entenem que si l’aval no s’ha ma- 
terialitzat durant I’any deu ser, segurament, o bé perque I’aval 
no apareixia, en principi, corn a tan necessari com podia sem- 
blar en un comenqament, o bé perque l’entitat avalada tenia re- 
alment dificultats per procedir a una materialització de l’aval 
cn qüestió. Pcr altra banda, no creiem que sigui bo d’adoptar 
com a procediment el dkestablir prbrrogucs inconvenients que 
puguin gravar O condicionar el pressupost sense necessitats 
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sempre evidents. 
La segona esmena, la 134, és una esmena d’addicib, de pro- 

posta d’un nou apartat, un apartat vuit6 a I’article 27. Nosaltres 
creiem que en aquesta proposta nostra, la que Fd referkncia a 
algun punt que abans ja ha estat avanCat per altres grups -i 
que, consegüentment, també ha estat d’alguna forma mancada 
la resposta del portaveu de la majoria, el senyor Escudé-, en 
la qiiestiÓ dels avals a determinades entitats, un procediment 
contrari al que nosaltres proposem en aquesta esmena cl’acidi- 
ció no fóra bo, no fóra positiu per a la Generalitat, ja que --hi 
insistim-, com ha estat ja apuntat, si I’empresa avalada no 
respon, a l’entitat bandiria que canalitza I’aval li és evi- 
dentment molt fhcil, molt planer d’anar directament a la Gene- 
ralitat per rescabalar-se de les possibles perdues. Creiem que 
en cas d’aval fins que el patrimoni de I’avalat no hagi estat ex- 
haurit no seria procedent d’anar, doncs, contra la Generalitat. 
L’aval, al nostre entendre, no hauria de cobrir els interessos di- 
rectes o de demora, sinó només e1 principal, com a garantia de 
no-arbitrarietat o de no-negligkncia econbmica, traient profit, 
conscient o no, de la protecció avaladora de la Generalitat. 

I, finalment, I’esmena 182, d’addició. A la Disposició Addi- 
cional Vintena cs parla de la possible concessió de préstecs O 

avals a empreses prjlbliques de productes agroalimentaris per 
part de 1’Institut Catala del Crkdit Agrari, i, en aquest sentit, la 
nostra proposta seria, simplement, de fixar amb claredat que 
els avals en qüestió que pugui concedir o canalitzar l’cntitat es- 
mentada compleixin, evidentment, la normativa vigent en ma- 
tbria d’avals en la línia que el nostre Grup acaba d’apuntar. 

Moltes grhcies. 
El Sr. PRESIDENT : Moltes gracies, senyor Carod, Per a un 

torn en contra, té la paraula el Diputat senyor Escudé. 
El Sr. ESCUDk : Grkies, senyor President. Quant a í’esrne- 

na 130, jo no sé si ha quedat prou clar, senyores i senyors dipu- 
tats, de l’exposició que ha fet ei senyor Carod-Rovira, que 6s el 
que pretén el precepte la supressió del qual vol ara el Grup 
d’Esquerra Republicana, perque aquí ei que diu 6s que els 
avals autoritzats en funció de la llei pressuposthria anterior i 
que no hagin estat prestats durant l’exercici del 88 poden ésser 
autoritzats pel Consell Executiu durant I’aany 89. Vol dir que 
aqui no hi ha increment de la capacitat d’aval, o sigui que no in- 
corpora addicions o credits nous, sinó que es limita a possibili- 
tar la finalització de la materialització &operacions, diguem- 
ne, en curs. Per tant, ens sembla que és una cosa, si no necessh- 
ria, convenient, perque realment -i aixo és obvi- tots els 
avals no s’instrumenten tots al mateix moment, tots alhora, 
en el moment que s’aprova la llei pressupostiiria, i ,  per tant, al 
llarg de l’cxcrcici es van fent. De vegades, i aixb en algun any 
anterior s’havia, fins i tot, parlat d’exemples concrets, que per 
dificultats juridiques, escriptures de registre hi ha retards en I s  
instrumentació &vals, i aquí I’únic que prcvcu és que si és 
una cosa que esta en funcionament, que est5 acordada, que es 
pugui acabar de materialitzar durant l’exercici. Hi insisteixo : 
no hi ha cap cirrcga addicional, per part de ningú no s’autocit- 
zcn credits nous o obligacions, més que crkdits obligacions 
noves per part de la Generalitat. Per tant, nosaltres cstarcm en 
contra d’aquesta csmcna. 

Quant a l’esmena 134, ja ha reconegut el senyor Carod- 
Rovira que hi ha un cert paral-lelisme real amb alguna argu- 
mentació que ja hem fer en el tema de la solidaritat. Quant a 

aixo, ens hi oposaríem; pero ja concretament el benefici d’ex- 
cusi6 -i voldria aprofitar per dir, per tant, que hi ha un lapsus 
gramatical en el text de I’esmena, que parla d’<ccxclusiÓ n- , e1 
benefici d’excusió, que esta contemplat en el Codi Civil, a 1 ’ ~ ~  
ticle 1830, tenim un problema -si volguéssim acceptar en la 
part corresponent aquesta esmena-, que 6s el fet que I’article 
64.4 de la Llei de Finances Públiques de Catalunya estableix 
que la renuncia a aquest benefici d’excusió ljnicament pot 
ésser convingut quan beneficiari és una entitat autonoma de la 
Generalitat o una corporacib local --un ajuntament, per exem- 
ple. Aleshores dir que en cap cas es pot fer, es podria perjudi- 
car ..., i aleshores recordo aquella vehement invectiva que em 
va adrecar ahir la I1.lush-e senyora Diputada Rosa MartÍ, i per 
tant no voldria suscitar Ics seves ires, i estarem en contra de re- 
tirar un bcnefici, un avantatge que és a la corporació local, que 
la Generalitat renuncii o no renuncii a aquest benefici. 1 per 
tant, doncs, aquesta esmena també la votarem en contra. 

Finalment, quant a l’esmena 182, és clar, jo ja veig --en 
certa manera, en les paraules del senyor Carad-Rovira- quc 
amb aquest afegitó que aquest tipus d’avals de 1’Addicional 
Vintena de la Llei, aixo que es vol posar que <(els sera d’aplica- 
cib a l b  que al respecte disposi la normativa vigent establerta 
per la llei pressupostiria D, el senyor Carod-Rovira parteix de 
la base que la normativa que hi haurh es la que ell ha demanat 
en les altres esmenes, pero bé, en tot cas, si el senyor Carod- 
Rovira no hi tingués inconvenient, ens sembla que podria ser 
útil, malgrat tot, malgrat que votem en contra de les altres es- 
menes, aquest afegitó, encara que es podria sobreentendre, ja 
que aqui parla de l’hstitut Catali del Crkdit Agrari -un orga- 
nisme ben especific-, aleshores, per evitar la possible confu- 
sió dir : {c si la normativa general d’avals de la Generalitat s’a- 
pliqués o no aqui >>, aquesta menció ens sembla que no seria so- 
brera o que pot ajudar a evitar una possible confusió i, per tant, 
aquesta esmena sí que la votaríem favorablement. 

GrBcies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Moltes grhcies, senyor Escudé. El 

Grup d’hiciativa per Catalunya manté l’esmena 131; per a la 
seva defensa, pot fer Ú s  de la paraula 1’Il;lustre Diputat senyor 
Saura. 

El Sr. SAURA : Grhcies, senyor President. Lesmena 131 fa 
referkncia a l’apartat 7 d’aquest article, que diu, l’apartat 7,  tex- 
tualment : <<El Departament d’Economia i Finances ha 
d’inspeccionar les inversions finangades amb credits avalats 
per la Generalitat, per comprovar-ne l’aplicacib i la rcndibilitat, 
per tal d’instrumcntar, si s’escau, les mesures correctores que 
siguin pertinents >>. La nostra esmena és una esmena dkddició, 
una esmena tambk tradicional -no sols en els anteriors debats 
pressupostaris, sini> en aquest debat prcssupostari-, que in- 
tenta que les condicions i I’aplicacló dels credits, dels avals 
siguin transparents, i en aquest sentit el que pretenem és que 
el Parlament, peribdicament, n’estigui informat, i ,  per tant, el 
que proposem és que peribdicarnent el Departament. d’Econo- 
mia en doni compte a la Comissió d’Econornia i Finances. 

EI Sr. PRESIDENT : Moltes gricics, senyor Saura. Per a un 
torn en contra, el senyor Escudé té la paraula. 

EI Sr. ESCUDÉ : Gricies, senyor President. El senyor 
Saura ens ha llegit, senyores i scnyors diputats, el text d’aquest 
apartat set& de l’article 27, i alcshores em senibla que intro- 
dueix -o, a mi, em permet ci’introduir- la qüestió de I’csme- 
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na concreta del Grup d’lniciativa, que és el de donar compte. 
Jo pregunto : donar compte de quk? Perquk, es ciar, corn ens 
ha llegit el senyor Saura, el que fa el Departament d’konomia 
i Finances és inspeccionar les inversions; per comprovar quk?, 
Ia seva aplicació i rendibilitat, i amb quina finalitat?, per tal 
d’instrumentar, en el seu cas, les mesures correctores. Alesho- 
res, de quk ha de donar compte el Departament d’Economia i 
Finances? Que I‘a la inspecció, que ha comprovat la rendibilitat 
o només en aquell cas que determini que cal prendre mesures 
correctores? Realment és un text molt ambigu. 

Per altra banda, l’article 65.5 de la Llei de Finances Públi- 
ques -que continua en vigor- diu que el Conseller d’Econo- 
mia i Finances ha de retre comptes a la Comissi6 d’Economia i 
Finances de les incidencies que es produeixin en els avaIs con- 
cedits, i aquÍ si que 6s una cosa substantiva : 6s les incidkncies 
en els avals; aquí no hi ha cap possible ambigüitat de que ha de 
donar comptes, si de les mesures que proposi o de la inspecci6 
o de la rendibilitat. I, per tant, tenint en compte que existeix 
aquest text, que hi ha aquesta possibilitat -o diriem, més que 
possibilitat, obligació- d’aquesta rendició de comptes ben 
concreta, ens sembla que seria confusionari que recollíssim 
aquest altre text que proposa eI Grup d’lniciativa per Catalunya 
i, per tant, també votaríem en contra d’aquesta esmena. 

I 

Grkies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Moltes gracies, senyor Escudé. Per de- 

fensar l’esmena 132, del Grup Popular, té la paraula 1’Il.iustre 
advocat senyor Curto. 

El Sr. CURT0 : GrAcies, senyor President. Esta esmena in- 
tenta que totes les operacions referides als apartats quart i 
cinquk sobre la quantia dels avals, 10 Parlament en tingui con- 
eixement. Es tracta de raons d’informació i de control, tenint 
en compte que estem parlant de límits de fins a 5.200 milions 
de pessetes. Perb és que, a mks, des de la nostra opinió existeix 
una raó de forma, de fons, de procediment, fins i tot de con- 
ducta politica i professional que aconsella 10 control rigorós per 
part del Parlament de Catalunya. I contra totes les normes esta- 
blertes en la concessib de credits i de garanties, I’aparlat set &... 
-efectivament, fins i tot conducta política i professional. 
Contra totes les normes establertes en la concessió de crbdits i 
de garanties per a aquelles entitats que entenen d’esta materia, 
l’apartat set6 d’est article assenyala que el Departament d’Fxo- 
nomia i Finances inspeccionara les inversions finanCades amb 
crkdits avalats per la Generalitat per comprovar la seva aplica- 
ció i rendibilitat, per tal d’instrumentar, en el seu cas, les me- 
sures correctores que estimin pertinents. hs a dir, que la volun- 
tat d’est Govern, que subvenciona, presta, avala i, en definiti- 
va, administra diners que no sbn d’ell, en lloc d’actuar amb 
prudkncia i amb previsió inspeccionant i estudiant les inversi- 
ons quant a aplicacib i rendibilitat abans de concedir l’aval, tal 
com actuen les entitats de crhdit, amb uns rninims d’organitza- 
ció, est Govern primer presta l’aval, després estudia si I’aplica- 
ció és correcta i per Cltim, si el negoci no funciona, aplica les 
mesures pertinents, quan ja no hi sorn a temps. Jo em pregunto 
si amb diners dels mateixos responsables actuarien amb el 
mateix vigor i amb la mateixa alegria. 

Per estes raons, proposem la seguent esmena d’addició, 
que, corn a mal menor, diu que ((de les operacions d’aval que 
es realitzen corn a conseqüencia de les autoritzacions correspo- 
nents als apartats quart i cinquk d’est article, se’n donari 

compte al Parlament o+ i vull afegir que a tots ens agradaria es- 
coltar, per part del Portaveu de Convergencia i Unió -en est 
cas, del senyor FAcudé- , quines implicacions polítiques, tkc- 
niques i administratives es poden derivar del fet que el Parla- 
ment tingui coneixement dels avals que presta la Generalitat. 
I, per últim, una pregunta que ens fem tots els grups contí- 
nuament, tots els grups de l’oposicib : com és que vostes 
neguen sistematicament 10 control institucional en esta classe 
d’operacions financeres? 

El Sr. PRESIDENT : Moltes gricies, senyor Curto. EI 
senyor Escudé pot fer un torn en contra. 

El Sr. ESCUDk Sí, grkies, senyor President. Haig de con- 
fessar que la intervenció del senyor Curto m’ha deixat astorat 
i, fins i tot, un xic esglaiat, pcsquk el senyor Curto m’ha sem- 
blat que practicament no ha parlat de la seva esmena; ha fet la 
critica de I’apartat sete -que hem estat debatent, en forma no 
diré amical, perb serena i tranquil.la, amb el senyor Saura fa 
uns moments-, perqui! ha fet -si se’m permet hpress ib-  
una rebentada del contingut de i’apartat sete, i ens ha explicat 
totes les malifetes que, segons ell, significa la mala administra- 
ci6 i la mala actuació del Consell Executiu en aquest apartat 
set& -apartat que no cal dir que el Grup Popular no hi ha fet 
cap esmena. Aleshores, és clar, tot el que ha dit, doncs, em 
sembla que no s’avé amb la realitat; ja he llegit abans el que diu 
l’article 65,5, on hi ha aquesta rendici6 de comptes, i ben espe- 
cifica, i ben concreta, per part del Conseller d’Economia i Fi- 
nances. Per tant, em sembla que haig de parlar del que diu I’es- 
mena, i l’esmena no vol suprimir aquesta facultat tan mal uti- 
litzada, segons explica el senyor Curto, tan estranya de disposar 
dels diners de les altres persones, que no s6n diners propis, 
que primer fa els avals i després informa, aixo precisament és 
el que demana a I’esmena número 132 : afegir un nou apartat 
en quk les operacions d’aval que realitzi, se’n doni comptc al 
Parlament, no que abans de fer res ..., no, no, que se’n doni co- 
mpte. 1, a més a més, encara per minorar el lo de l’esmena, el 
que demana el Grup Popular 6s només als apartats 4 i 5 ;  o 
sigui, no els avals de la Generalitat en forma global, o de tot 
tipus d’organisme, sinb nom& de dos instituts : I’apartat 4, 
que és E’Tnstitut Catala de Finances, i l’apartat 5, que és I’Insti- 
tut Catala de Crkdit Agrari. Aixo es, senyores i senyors dipu- 
tats, exactament el que demana, amb aquestes grans paraules, 
el senyor Curto, que em permetria dir que és bastant menys 
del que demana el Grup d’hiciativa per Catalunya, que es en 
tots els casos i no només en aquests apartats. Si en general ens 
hi hem oposat, com acaben de veure vostes en les explicacions 
que hem donat a la proposta cl’hiciativa per Catalunya, mks 
motiu veiem a oposar-nos a aquesta esmena número 132. 

Grkies, senyor President. 
EI Sr. PRESIDENT : Moltes gracies, senyor Escude. EI 

Grup Socialista manté I’esrnena 133. Per defensar-la, té la pa- 
raula I’II~Iustre Diputat senyor: Riera. 

EI Sr. RIERA I QLIVk : Gracies, senyor President. Jo, es- 
coltant aquest debat sobre els avals, en el qual he intervingut 
gairebé cada any des que estic en aquest escó de diputat, estavil 
pensant que estem fent una discussió una mica kakiana, 
perque, saben vostes, senyors diputats, en aquests Últims anys 
els avals, la quantia que hem autoritzat aquest Parlament per 
avalar emprem privades? Si no tinc els números malament, 
hem avalat, hem autoritzat, l’any 85, 3.500 milions; I’any 86, 
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2.500; per al 87,2.000, i per al 88,2.000. D’aquests 10.000 mil- 
ions que hcm autoritzat el Parlament, sap, senyor Escudk, 
quants se n3hm executat? 561 milions, a onze empreses. Lla- 
vors, tot aquest gran debat que estem fent sobre ser solidari o 
no, que és el que esth passant? Les cauteles que demana el 
senyor Curto ... És que hi ha hagut una molt mala experikncia 
histbrica de la sevii responsabilitat en avalar, amb l’antiga Co- 
missi6 d’Ajuda a la Reconversió Industrial, la CARIC, que va 
Ter cent seixanta avals, amb una ma dc fallits que Déu n’hi do 
-mm@s de 2.000 milions de pessetes-, molts avals dc dubtosa 
netedat, en el sentit que van a parar a qui potser no corresponia 
anar a parar, i ,  per tant, estem pagant aquesta situacib. Pensin 
vostes : hem autoritzat durant aquests anys prop de 10.000 
milions de pessetes, se n’han utilitzat 561. Quh passa? Que és 
que no hi ha necessitats en el pais, de tipus industrial, per tal 
de poder fer programes d’aval per a empreses per renovar-les 
tecnolbgicament? Evidentment que n’hi ha. El que passa és 
que no hi ha un programa definit per part del Govern, potser 
amb aquesta mala consciencia del que va passar, i no hi ha una 
voluntat política de definir prioritats concertades amb les parts 
socials, per tal de poder actuar en el camp industrial, afavorint 
la renovacib tecnolbgica, avalant de forma correcta i subsecto- 
rial, de forma objectiva, no concreta a una o altra, sense saber 
per que  s’avala una empresa o altra, moltes vegades de forma 
realment dubtosa. Per aixb el nostre Grup qui: proposa? Propo- 
sa ni més ni menys que dir : bé, aquesta capacitat d’aval que 
no hem utilitzat I’any 86, 87 i 88, que són molts milers de mili- 
ons de pessetes, la fem viva, i realment el Govern s’asseu amb 
Ics parts socials, valora les dificultats i deficiencies del teixit in- 
dustrial i fa programes concrets pcr subsectors concrets que de 
fornia objectiva es pugui controlar, es pugui seguir i es pugui 
avalar, amb un risc evident, si convé, per part del Govern, 
pero en aquest cas, vostks saben que governar vol definir prio- 
ritats, i vol dir mullar-se. É!! impossible, és totalment absurd 
que ens discutim en aquest moment aquí dient aixb, de tant 
que costcn els avals a empreses privades, quan vostks vegin el 
que esta passant : 10.000 milions, 561 milions actuant, un 
5,G 1 durant aquests anys. 

Per tant, el eiilcul és governar, 6s mullar-se sense definir pri- 
oritats; per aixb nosaltres proposem en aquesta csrnena el que 
els deia, que el Govern faci vius aquests avals, aquesta capaci- 
tat d’aval de l’any 86, 87 i 83, i que l’apliqui per a operacions 
concertades a través de l’lnstitut Catali de Finances per a ope- 
racions de crkdit, que concertin empreses o grups d’empreses 
amb desti al seu pla de modernització i innovació tecnolbgica, 
previa consulta a seccions empresarials i sindicals més repre- 
sentatives del sector quc es tracti. Pmso quc seria una bona 
manera, d’una forma o altra, de comencar a treballar d’una 
forma seriosa, i no fer un debat que, per kafki8, quasi no té 
sentit. 

Jo he parlat en aquest Parlament, fa poc, d’un subsector que 
ho necessita, per exemple, dels petits teixidors auxiliars; 
aquest és un subsector que pot scr d’aplicació a avals. ”hi ha 
d’altres, segur, haurem de ser limitatius, restrictius, perb, per 
favor, definim prioritats i oblidem, d’una vegada j;i, potser, 
una tradicih clientehr que, d’una manera o altra, nu va ser pas 
positiva per al nostrc autogovcrn. 

Grhcies. 
El Sr. PRESiDENT : Gricies, senyor Riera. Per il un torn 

en contra, té la paraula el senyor Escudé. 
EI Sr. ESCUDI? : Grhcies, senyor President. El senyor 

Riera -SSantiago, per& hi ha dos senyors Riera a la 
Cambra-, el senyor Santiago Riera ens ha donat unes xifres 
que ens semblen forca reveladores. Jo, senyor Riera, no les he 
comprovades, les desconeixia, i no les comprovaré, perque 
tinc confianca a ulls clucs en la informació que ens dbna vostk, 
perque, entre molts mkrits que td. vostk, senyor Riera, és el de 
ser un expert en el tema d’avals, perquk jo recordo les conti- 
nuades i persistents actuacions i critiques constructives que 
voste va fer al llarg de molt temps a tols els avals de la Generali- 
tat a travcs d’aquell organisme concret, la CARIC. Aleshores, 
potser vostk tambk podria entonar un cert rnea culpu, que 
potser -no dic que sigui així- aquesta timidesa de quk vosti: 
acusa el Consell Executiu en la concessii, d’avals potser ha 
estat influenciada per aquestes grans crítiques, aquestes criti- 
ques desmesurades que vosti: feia. (Remor de veus.) Jo, per 
aixo, abans, quan parlava en aquest debat -no sé si kafkih o 
no, perb un debat tkcnic i juridic- sobre les possibilitats, deia 
que el tema -i vostk també ho evocava- de l’wal solidari o 
no era una qüestió que I’interks de la Generalitat era precisa- 
ment no fer-lo solidari, pero que, moltes vegades, les necessi- 
tats peremptories i les pressions que existien fins i tot de caric- 
tcr social fcien claudicar d’aquest inieres propi el Consell Exe- 
cutiu i prestar els avals de forma solidAria, i, per tant, és molt 
possible que aquesta i*esist&ncia a fer-ho hagi fet que no s’hagin 
esgotat aquestes partides d’anys anteriors; ara, en tot cas, no és 
un debat kafkih, perqul: a part de les consideracions jurídiques 
hi ha unes consideracions propiament financeres. Vosti: haura 
vist -evidentment ha vist- I’apartat 4, lletra a) d’aquest 
mateix article, en quk es preveu una dotació per a aquest insti- 
tu t  de 2.000 milions; per tant, no és que discutim en el buit, 
sinó que hi ha la possibilitat de la utilitzacib d’avals per aquests 
2.000 milions. Potser insuficients? ks possible. Ara, precisa- 
ment raó, em scmbla, dialkctica a favor de la nostra posició 
l’explicació historica que vostt, ens ha ret de E’apEicacib de 
durant tres exercicis ha fet veure que, pels motius que sigui, 
pero que no ha estat necessari utilitzar la totalitat de la partida 
de 2.000 milions, i per aixu, realment ens sembla excessiu re- 
trotreure cle tres -no ni d’un ni de dos, sinó de tres- pressw- 
postos anteriors, des de I’any 86, tots aqucsts romanents no 
utilitzats i que - vostk ho coneix perfectament - no és que es- 
tiguin posats alli en un racó del Pressupost o de la caixa de la 
Generalitat, sinó que 6s una potencialitat juridica que, diguem- 
nc, TIQ estA materialitzada eniloc; ressuscitar, retrotreure 
aquestes aportacions i incrementar ara aquesta partida, si i’ex- 
periencia histbrica ho demostrés en un exercici posterior, 
potser es podria fer. En tot cas, cl que sí que ha fet cl Consell 
Executiu - i  nosaltres ho hem trobat bé i hem fct un torn en 
contra d’una esmena, prccisarnent d’Esquerra Republicana, si 
no ho recordo malament- és que hi ha un altre apartat, l’apar- 
tat 6, que parla dels avals de l’article 15.1, que 6s de carkter ge- 
neral, que no és de I’institut aquest, pero que, del mateix cxer- 
cici si que es pot fer, perquk es parteix de la base que s’estan in- 
strumentant i val la pena acabar d’instrumentar. Ara, aquí - - i  
vostk ens ho ha explicat molt be-, que no es va disposar gens, 
no és que s’estigués tramitant és quc no cs va utilitzar, cns 
sembla realment excessiu i, per tant, doncs, també votarem en 
contra d’aquesia esmena. 
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El Sr. PRESIDENT : Grhcies, senyor Escudé. 
El Grup pariamentari d’hiciativa per Catalunya vol afegir 

un nou article a I’esmena 135. Per defensar-la, té la paraula el 
senyor Saura. 

El Sr. SAURA : Grhcies, senyor President. Jo crec que des 
de fa ja una estona tornem a estar en el que va ser el debat 
central d’ahir; el senyor Escudé ens deia ara que aquest es un 
debat tkcnic i juridic, jo crec que 6s fonamentalment un debat 
polític, que en el text articulat el que estem discutint és el con- 
trol, la transparkncia, la informació entre el Govern i aquesta 
Cambra. Avui, ja algun mitja de comunicació recollia que Con- 
vergkncia i Unió ahir es va negar practicament a totes les mesu- 
res de control que es van proposar des dels diversos grups de 
I’oposició; i ,  en general, les explicacions que se’ns donen, que 
el senyor Escudé ens dóna en nom del Grup de la majoria per 
oposar-s’hi són explicacions que no resisteixen la realitat del 
que ha passat en aquests anys. Ahir, per exemple, dkiem el 
tema dels crkdits ampliabIes dels interessos : no tenia res B 
veure I’explicació que el senyor Escudé ens d ~ n a v a  amb el que 
ha estat la realitat de les liquidacions any rere any. Ahir parla- 
vern de les inversions directes : no tenia res a veure el que 
se’ns explicava amb el que esti passant en concret amb les in- 
versions directes. Ara fa un moment ho hem vist amb els 
avals. Senyor Escudé, el que voste ens explica no resisteix la 
realitat, pero no la d’aquest any, la de fa molts anys, i evi- 
dentment per aixo estem, en molts moments, amb esmenes 
tradicionals i altres de noves. Jo he de dir --i ja vaig dir-ho 
ahir, i ho repeteixo avui- que part d’aquestes esmenes noves 
que, en tot cas, el nostre Grup avui planteja són esmenes que 
estan funcionant, que són lleis en altres comunitats autbno- 
mes. I en aquest sentit nosaltres plantegem un nou article d’un 
altre tema, que incomprensiblement no és en el text articulat, 
que és que p a s a  amb els saldos de tresoreria? Aixb que esta re- 
gulat a molts textos articulats d’altres comunitats autonornes, 
no esta regulat en el Parlament de Catalunya. Quina és la 
nostra proposta? Creiem que la situació de la tresoreria i les 
seves condicions de rendibilitat són temes suficientment im- 
portants perquk el Parlament de Catalunya n’estigui informat, 
I, per tant, el nostre nou article 27bis fa la proposta que men- 
sualmen t -mensualment - s’informi la Comissi6 d’Econo- 
mia i Finances dels saldos de tresoreria i de les seves condidions 
de rendibilitat. 

Gracies, senyor President. 
El Sr. PRWIDENT : GrAcies, senyor Saura. Per a un torn 

en contra, té la paraula el senyor Bcudé. 
EL Sr. ESCUDk : Grhcies, senyor President. Jo, que procu- 

ro ser molt respectuós amb el Reglament de la Cambra, em 
veig impossibilitat de contestar la immensa major part d’afir- 
macions que ha fet el senyor Saura, perque tota la primera part 
i gairebé la totalitat de la seva exposició ha estat, en certa 
manera, una contrarkplica al debat que vam fer ahir d’altres es- 
menes. Per tant, jo em limitaré a l’esmena concreta d’ara. 

Aleshores, seguint -i aixb sí que no és histbric o tradicional, 
sinó que és una novetat- el Grup cl’hiciativa pes Catalunya, 
hauran vist, senyores i senyors diputats, que repetidament al 
llarg d’aquest debat ens va invocant la legislació comparada 
d’altres comunitats autbnornes. Ens diu : <<ks que aquí és un 
cas que no és vist enlloc; a Catalunya no hi ha aquesta regulació 
dels saldos de tresoreria)). Oh, és clar que hi és. El que passa és 

que nosaltres, que vam ser pioners en el terreny autonbmic -i 
esperem continuar-ho essent-, ja ho vam regular fa molt de 
temps, i no en la Llei de Pressupostos, sind, en la Llei de Finan- 
ces Públiques, que no un article, no, tot un capítol, el capítol 
sis6 el dedica a regular tol el terna de tresoreria. És clar, el que 
no diu és que se’n donari comptes al Parlament, que és el que 
demana vostk, a aquesta Comissió d’Economia i Finances que 
se suposa que 6s del Parlament, perb que una vegada més 
vostks obliden de dir quina comissi6 ésp 

I, aleshores, el que podria afegir a aixb -a part de tot el que 
hem dit en cada moment, que hi ha una pila de mecanismes 
parlamentaris per obtenir aquesta informacib-, en aquest cas 
és ben concret, i aquest sí que és de caricter tkcnic, el coneixe- 
ment dels saldos i les condicions de rendibilitat i liquiditat, que 
es vol --no sé si vostks ho han copsat, senyores i senyors 
diputats- que l’últim dia de cada mes s’informi la Comissió, 
m’irnagino que el senyor President de la Comissi6 quedaria 
colgat rhpidarnent de tots els papers mensuals d’ayuesta cornu- 
nicacib. I-Ii ha un fet que és obvi, que es evident, que hi ha un 
control extern de tot aquest tema, d’aquesta gestió, que estj 
encomanat a la Sindicatura de Comptes, i que hi ha possibilitat 
i que hi ha hagut algun problema amb el grup parlamentari 
sobre la interpretació d’alguna d’aquestes gestions o d’aquests 
controls. Per tant, per tots aquests motius, senyores i senyors 
diputats, creiem innecessari, inútil i contraproduent reproduir 
en quatre ratlles d’un nou article 27 bis aquest complex mbn 
del control de la determinació de Ta tresoreria de la Generalitat. 

Gricies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Iklustre senyor Escudé, moltes grAci- 

es. S’ha acabat el debat de les emenes a aquest article 27, i pro- 
cedim a les votacions. 

En primer lloc, I’esmenir 123, del Grup Socialista. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Cesmena ha estat rebutjada per 3 1 vots a favor, 61 en contra 

A continuacib es vota l’esmena del Grup Popular, número 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha estat rebutjada per 40 vots a favor, 59 en 

A continuació votarem conjuntament -si no hi ha cap 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions ? 
Aquestes dues esmenes han estat rebutjades per 42 vots a 

favor, 61 en contra i cap abstenció. 
Esmena 128, del Grup Popular. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
A bstenci om? 
Aquesta esmena ha estat rebutjada pcr 1 vot a favor, 61 en 

Esmena número 129, del Grup Socialista. 
vots a favor? 

i 6 abstencions. 

125. 

contra i 2 abstencions. 

inconvenient - les esmenes 1 26 i 127. Són exactes. 

contra i 42 abstencions. 
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Vots en contra? 
Abstencions? 
Ha estat rcbutjada aquesta esmena per 40 vots a favor, 64 en 

A continuació votem I’esrnena 130, del Grup parlamentari 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abskncions? 
Aquesta csrncna ha estat rebutjada per 5 vots 8 favor, 61 en 

Esmena 13 1, del Grup parlamentari d’lniciativa per 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha estat rcbutjada per 43 vots a favor, 61 en 

Esmena 132, del Grup Popular. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha estat rebutjada per 43 vots a favor, 61 en 

Es vota a continuació l’esmena 133, del Grup Socialista. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha estat rebutjada per 41 vots a favor, 62 en 

Passem a votar l’csmena 134, del Grup parlamentari d’Es- 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmcna ha estat rebutjada per 39 vots a favor, 62 en 

contra i 5 abstencions. 
Votem, finalment, la darrera esmena a aquest article, que 6s 

I’esmena 135, del Grup parlamentari d’hiciativa per 
Catalunya. 

contra i cap abstemib. 

d’Esquerra Republicana de Catalunya. 

contra i 38 abstencions. 

Cat al unya, 

contra i cap abstenció. 

contra i cap abstencih. 

contra i 2 abstencions. 

querra Republicana de Catalunya. 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha estat rebutjada per 43 vots a favor, 62 en 

A continuació, se sotmet a votació el tcxt de I’article 27, 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquest articlc ha estat aprovat per 62 vots a favor, cap en 

contra i 43 abstencions. 
Passem al debat de I’article 28, esmena 136 del Grup parla- 

mentari d’Esquesra Republicana de Catalunya. Per a la seva de- 
fensa té la paraula.. , (L’L SI: Curod-Rovira s’aixeca yt>rpmlut:I 

El Sr, CAROD-ROVIRA : Que era a resultes del conjunt 
del debat, senyor President. 

El Sr. PRESIDENT : U sigui, I n  dbna per defensada, 
(Puusu.) Esmena 137, del Grup Popular; per a I n  seva defensa 

contra i cap abstenció. 

segons el Dictarnen de la Comissió. 

té la paraula el Diputat senyor Curto. 
El Sr. CURT0 : Grkies, senyor President. L’apartat primer 

de l’aarticle 28 assenyala que serh el Consell Executiu, o s’auto- 
ritza el Conseil Executiu, a proposta del Conseller &Economia 
i Finances, qui emetri deute públic per un import de fins a 
30.000 milions de pessetes. I l’esrnena del Grup Popular modi- 
fica est primer apartat en 10 sentit que, en lloc d’aprovar el Con- 
sell Executiu, a proposta del Conseller, sigui el Parlament qui 
ho aprovi, a proposta del Consell Executiu, I,  a mks, la nostra 
esmena afegeix que el Parlamcnt fixa121 les característiques de 
I’emissib, fixara el tipus d’intcres i fix& la destinacib a despesa 
d’iinversib. 

Pes que proposem esta modificacib? En primer lloc, perque 
l’article 19 de la Llei de Finances Phbliques de Catalunya 
preveu que sigui el Parlament qui aprovi -diu- la creació de 
deute públic o qualsevol altra apelhcib al crkdit públic. Aixo, 
en primer lloc. I, en segon terme, perque també la Llei de Fi- 
nances Públiques de Catalunya diu molt clarament que, si el 
Parlament no determina el tipus d’interks, est tipus serh esta- 
blert pel Consell Executiu. I,  pel que es veu, ni una cosa ni 
I’altra. No n o m k  10 Projecte de Llei que vostes presenten im- 
pedeix que el Parlament fixi el tipus d’interks perquk el fixi el 
Consell Executiu, sinb que el Consell Executiu tampoc fixa el 
tipus d’interes. Per una part ens diuen : {<vastes, com a Parla- 
ment de Catalunya -encara que Ia Llei de Finances digui que 
si-, nosaltres, que manem, diem que no. I vostks, com a Par- 
lament de Catalunya, si volen saber el tipus d’interks o una 
altra caracteristica, comprin 10 diari, escoltin la ridio o posin la 
televisió n. 

EI Sr. PRESIDENT : Gracics, senyor Curto. Per a un torn 
en contra, el senyor Escudh té la paraula. 

El Sr. ESCUDÉ : Sí, gracies, senyor President. Ni jo ni el 
nostre Grup tenim cap obstacle ni cap inconvenient ni cap 
rebuig a consultar tots els mitjans informatius als quals feia re- 
ferencia el senyor Curto. Ara, el tema que plantcja I’esmena 
del Grup Popular número 27, que és la 137 de I’ordenació del 
Dictamen, realment ens sembla una enormitat, una enormitat. 
i jo confiaria que el senyor Curto, quc professionalmcnt crec 
que esta introduit en els mitjans financers, també hauria de 
convenir amb mi que ks realment una proposta, diré revolu- 
cionhria, per6 una proposta totalment heterodoxa, perquk, se- 
nyores i senyors diputats, C Q ~  ha dit el senyor Curto, l’apartat 
primer diu que s’aautoritza el Consell Executiu perque emeti 
deute o fixi Ús de I’endeutnmcnt en qualsevol altra modalitat, 
fins it 30.000 milions de pessetes, i aquesta és la mecknica que 
s’ha establert sempre. Aleshores, aquesta esmena del Grup  Po- 
pular demana una serie de coses, perb la primera cosa que 
demana 6s que l’emissió de deute pbblic o l’endeutament en 
qualsevol altra modalitat, la faci el Parlament de Catalunya. 
Vol dir que, en cada ocasib, en cada moment que fos necessari 
d’emetre deute públic o fer recurs d’endeutament a traves de 
qualsevol altra modalitat financera possible, viable en cl 
mercat, el Consell Executiu hauria de venir per cada operació 
al Parlament de Catalunya a veure si el Parlamcnt de Catalunya 
autoritzava aquesta operació; aleshores, la realitat, se sap que 
tot organisme públic negocia amb els ens financers moltes de 
les característiques d’aquestes operacions. Aleshores, 6s que al 
Parlament creariem una comissió de negociació amb els ens 
bancaris i financers fins i tal internacionals -perque esth prc- 
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vist que sigui tant en operacions a i’interior com a l’exterior- 
per arribar a fixar aquestes Característiques? Ens sembla total- 
ment inviable, per no utilitzar, doncs, paraules mks dures corn 
(<grotesc>> o paraules similars. 

Per altra banda, i entrant en ternes més concrets, al final d’a- 
questa esmena --i el senyor Curto també ens ha explicat- diu 
que el Parlament fixari les característiques, el tipus d’interes, 
la destinacib, etcktera. I diu que la Llei de Finances Pljbliques, 
doncs, no permet fer una altra cosa. Potser és que hem llegit ar- 
ticles diferents, perque, si no estic equivocat, precisament I’a- 
partat segon de l’article 17 de la LIei de Finances Públiques dis- 
posa que la Llei de Pressupostos podrB delegar la potestat de 
fixar les wracteristiques de les operacions d’endeutament en el 
Consell Executiu, a proposta del Conseller d’Economia, que 
és la mecinica establerta i que precisament la utilitzacib d’a- 
questa proposta és el que, si no estic equivocat, l’apartat 14 d’a- 
quest mateix article recull i fa. Per tant, doncs, és obvi que el 
nostre Grup ha d’oposar-se forqosament a I’adopció d’aquesta 
esmena, tant pel que fa a !’autorització de l’endeutarnent, 
emissió de deute o qualsevol altra modalitat que hagi de fer el 
Parlament com la fixaci6 d’aquestes característiques que 
també hagi de fer e1 Parlament. 

GrAcies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Gracies, senyor Escudé. 
Esmena 138, també del Grup Popular. Per a la seva defensa, 

té la paraula el senyor Curto. 
El Sr. CURT0 : Senyor President, defensaré conjuntament 

les esmenes 138 i 148, i estic convencut que esta Presidkncia 
en cap moment dirh a est diputat que intento fer un torn de 
contrarkplica a les paraules del senyor Escudé, perb est diputat 
quan ha substanciat l’esrnena anterior, senyor Exudé, ha fet 
referkncia Únicament a all0 que mana -que mana- la Llei de 
Finances Públiques de Catalunya; és 10 Parlament la miixima 
autoritat per a fixar 10 deute públic. 

La primera esmena, referida a l’article 28.2, tracta de supri- 
mir 10 parhgraf‘quc fa referencia a prevenir els possibles efectes 
negatius derivats de les fluctuacions en les condicions de mer- 
cat. Aixo es 10 que diu est article. I justifiquem esta supressió 
perquk modificar, refinanqar o substituir les operacions d’en- 
deutament en virtut dels possibles efectes negatius de les fluc- 
tuacions de mercat és una aventura, des de la nostra opinió, 
una mica perilIosa i que ningú, per falta d’elements estables en 
est tema, amb tota seguretat es voldria comprometre a 
de terminar. 

I, quant a l’esmena 148, de modificaci6 i d’addició a la 
vegada, pretén distingir l’apartat primer, que parla de l’emissió 
de deute per 30,000 milions de pessetes, en el sentit que, 
mentre hem dit que aqui és 10 Parlament qui té la facultat d’a- 
provar, en les operacions dels apartats del 2 al 13 estern d’acord 
que sigui 10 Consell Executiu. I l’addicjó compleix la mateixa 
finalitat que algunes esmenes anteriors, concretament a E’arti- 
de 27, que tracta que el Parlament de Catalunya tingui con- 
eixement de hís que es fa de Ia delegacii, prevista sobre les 
operacions d’endeutament . 

EI Sr. PRESTDENT : Moltes gricies, senyor Curto. Per a un 
torn en contra, el senyor Escudé tk ia paraula. 

EI Sr. ESCUDk : Gracies, senyor President. La meva inter- 
venció serA breu perquk, ahir precisament, a través d’altres es- 
menes a altres apartats de la Llei, varn sortir a p d a r  d’aquest 

terna del refinanpment. Per tant, em sembla que el que diu ei 
text tkcnicament és correcte, perque es preveu una autoritmi6 
al Consell Executiu perquk modifiqui, refinancii o substitueixi 
les operacions d’endeutament de la Generali tat amb renovació 
de contracte o sense per obtenir un cost menor de la cBrrcga fi- 
nancera. I aleshores aquí -i fins ara hem parlat de temica- és 
on entra la politica, EI senyor Curto diu : (( ks que ningú ser& 
capa$ de prendre la decisió)>, sí, sí, i no sols no crec que sigui 
un mhit  especial del Consell Executiu, el Consell Executiu ho 
fa, pren aquest risc, i que es un risc polític, perquk de la mateixa 
manera que es pot preveure una a l p  o una baixa del tipus d’in- 
te& interbancari o tipus europeu o del mercat de Londres o 
del mercat dc Madrid, o el que sigui, hi pot haver un error; en 
certa manera hi ha un percentatge d’atzar, i aqui hi ha el risc, i 
un risc polític, i evidentment és exposar el flanc perquk després 
I’oposició pugui dir : c<vostes s’han equivocat, vostks volien 
pretendre un cost menor de la chrrega financera i han refinan- 
Gat aquesta tal o tal operaci6 i vostks s’han equivocat)>. 1 aixb 
--hi insisteixo- no 6s un merit especial del Govern de la Ge- 
neralitat, que ho fa, sinó de totes les administracions públi- 
ques, a cada moment, a nivell d’AdministraciÓ local fins i tot. 
Fa molt pocs dies a I’Ajuntament on jo represento en certa 
manera I’ooposició es va fer aquesta mateixa proposta i nosaltres 
varn votar favorablement, i no crec que l’equip de govern de 
I’Ajuntament de la meva ciutat tingui una especial valentia po- 
litica per prendre aquesta decisió. Si hi ha uns criteris tecnics, 
si hi ha uns assessoraments financers solids que especifiquen, 
que veuen amb tota claredat, fins aqueii punt en quk les previ- 
sions humanes són possibles que hi ha una reducció als mercats 
dels tipus d’interks i ,  per tant, amb un inhxim de possibilitat 
d’encertar-la, es pot veure que és Útii refinanFar aquella opera- 
cib; els tipus d’interes són pfiblics, són notoris, es modifiquen 
de tant en tant, i, per tant, em sembla que no hi ha una especial 
gravetat. En tot cas, reconec que sí, que és una decisi6 política, 
que si hi ha un error després es corregirh, i el Govern de la Ge- 
neralitat no renuncia a aquesta possibilitat d’equivocar-se a 
canvi de la possibilitat d’obtenir un guany pels ingressos, en 
certa manera, o per la possibilitat de noves despeses O de man- 
tenir les despeses del seu pressupost, i per aixb nosaltres estem 
d’acord que tingui aquesta facultat de refinanFar per evitar 
aquestes fluctuacions de les condicions del mercat. 

Gricies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Senyor Escudé, moltes gracies. 
El Grup Mixt manté dues esmenes molt semblants, la 139 i 

la 140. Crec que es podrien defensar conjuntament. Té la pa- 
raula el senyor Latorre. 

El Sr. LATORRE : Si, senyor President, si voste m’ho 
permet, jo les defensaria conjuntament. S6n dues esmenes 
d’addició, respectivament, als apartats 2 i 3 d’aquest article 28. 
Es tracta amb aquestes dues esmenes de continuar proposant 
I’incrernent del paper de controlador que aquest Parlament ha 
de tenir sobre l’execució del Pressupost de la Generalitat. Ho 
hem posat de manifest diverses vegades en el decurs d’aquest 
debat, ara hi insistim : estem d’acord amb les autoritzacions 
que els apartats 2 i 3 d’aquest article atorguen al Consell Execu- 
tiu en relació amb la modificació, refinanqament i/o substitucih 
de les operacions d’endeutament o avalament de la Generali- 
tat. Pero, cn coherkncia amb all6 que anem reiteradament ma- 
nifestant, volem que el Consell Executiu doni compte de les 
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opcracions corresponents a la Comissib d’Economia, Finances 
i Prcssupost d’aquesta Cambra. 

Gracies. 
El Sr. PRESIDENT : Gricies, senyor Latorre. Per a un torn 

en contra d’aqiiestes dues esmenes, tk la paraula ei senyor 
Escudb. 

El Sr. ESCUD8 : Si, gracies, senyor President. Com deia el 
senyor Latorre les esmenes són parakles, pcrquk la primera 
fi referencia a l’apartat 2, que és quan es tracti de la Generalitat 
de forma global, i l’apartat 3 fa referencia a les entitats o empre- 
ses públiques dcpcndents de la Generalitat, i deshores, com 
ell ha dit, es tracta d’incremenlar -segons explica- el nivell de 
coneixement per part de la Comissib d’Econornia, Financcs i 
Pressupost. La mateixa coherkncia que ha mostrat cl senyor 
Latorre cn la defensa de la seva esmena, em sembla que també 
se’ns ha de permetre a nosaltres, que al llarg de tot aquest Pres- 
supost hem explicat que hi ha tota una &ric de mecanismes a 
la Llei de Finances Públiques, al Reglament de la Cambra, de 
coneixement i control d’aquestes xifres, i, en aquest cas con- 
cret, fins i tot a la liquidació que s’acompanya, un dels (ants do- 
cuments que acompanyen el Projecte de Pressupostos que 
estem estudiant aquests dies, hi ha wnii liquidació com a docu- 
mentacib cornplementiria en quk s’especifiquen totes aquestes 
xifres i quantitats, per tant, una vegada més, nosaltres ens opo- 
sarem a aquest afcgitó que pretén, en aqucsts moments, el 
Grup Mixt. 

Grhcies, senyor President. 
El Sr. PRFXIDENT : Moltes grhcies, senyor Escudé. 
El Crup d’hiciativa per Catalunya manté diverses esmenes 

d’addició, la 143, 144, 147 i 146. Les defensari conjuntament? 
(Pairsa.) 

El Sr. SAUKA : Si, senyor President, les defensaré 
conjuntament. 

E1 Sr. PRESIDENT : Moltes grkcies. 
El Sr. SAURA : La 143 i la 144 fan refcrkncia a un incre- 

ment de l’import d’cndeutament de la Junta d’Aigücs i de la 
Junta de Residus. Fa pocs dies, en aquesta Cambra hi va haver 
diverses interpcl-lacions cn referkncia amb el que havia passat 
en els Últims aiguats; el Conseller de Política Territorial ens ex- 
plicava i ens deia que tenia en marxa un pla per fer possible quc 
les desgricies contínues no tornessin a passar amb cls aiguats, i 
creiem que la dotació que hi ha a la Junta d’Aigües es insufici- 
ent, que temcs tan importants corn tot el pla dc negaments de 
la Corpocaci6 Metropolitana, que significarien, si més no, 
I ,000 milions de pessetes més que no estan recollits en aquesta 
proposta, i que, per tant, plantegem que aquest és un tema 
prioritari. 

El mateix podríem dir dc la Junta de Residus : ii Catalunya 
avui no hi ha un sol abocador per a qüestions industrials tbxi- 
ques, tot 4s clandestí, pchcticarnent tots els residus loxics van a 
la clandestinitat a Catalunya, no hi ha abocadors públics de 
tractament, i, en aquest sentit, lambé fem un increment-d’a- 
questa partida. 

En cl cíis de l’esmena 146 el yuc plantegem és la supressib 
--en aquest cas no és d’nddició, sinó de supressib- del crkdit 
de I’operacib ci’cndeutamcnt de 1 O0 milions de pcsscles previs- 
ta per a I’Entitat Autimoma d’Orgmitzacib d’Especlacles i 
Festes, perquk creiem que no esti justificat I’endcutament en  
aquesta entitat autonoma. 

Gracies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Gracies, senyor Saura. Pcr al torn en 

contra d’aquestes quatre esmenes? 
El Sr. ESCLJIII? : Gracies, senyor President, Faré el torn en 

contra de les tres esmenes que ha defensat el senyor Saura, que 
són la 143, 144 i 146. La 147, quc vostk tan mablement li ha 
brindat no he sentit que la fcs i, per tant, la deixarem per al seu 
moment. 

En definitiva, com bé explicava cl senyor Saura, les esmenes 
143 i 144 el que fan, una a la Junta d’Aigiics i I’allra a la Junta 
de Residus, és incrementar la dotació o l’autorització prevista 
en els corresponents apartats d’aquest artidc 28. L’apartat 8, 
que ks a la Junta d’Aigües, preveu una possibilitat d’endeuta- 
ment de 3.000 milions, i no els 4.000 que demana el Grup d’l- 
niciativa per Catalunya; mentre que a l’apartat 9, a la Junta de 
Residus, es preveu la possibilitat d’endculamcnt fins R 1.400 
milions de pessetes, i IIQ els 1,650 milions que preveu el 
senyor Saura en nom del seu Grup. Aleshores, en aquests dos 
casos la resposta es comuna : que tant la Junta d’Aigües com 
la Junta de Residus han realitzat un programa d’inversions per 
a I’any 89 que apareix reflectit en el seu estat de despcses i que, 
en tot cas, un increment d’aquest endeutament hauria d’estar 
justificat, no amb unes paraules punyents que puguin ser, sinó 
amb uns estudis tkcnics, econbmics de les necessitats i cle les 
quanties. Per quk 4,000 i no 3.600 O 4.500, i per quh no 1.650 i 
no 1.72O? Per tant, nosaltres ens hem d’oposar a aquestes dues 
xifres que se’ns demanen. I, fins i iot, jo pensava que el senyor 
Saura invocaria, quant a I’esmena 143, una discrcpkncia que hi 
havia inicialment en les dotacions de la Junta d’Aigües i la pre- 
visió d’endeutament; veig que no ho ha fet; suposo que és que 
ha vist quc en Comissió es van corregir, es van esmenar les 
xifres corresponents a l’apartat dc la Junta d’AigÜes. 

Finalment, aqui hi ha una actitud contrhria del Grup d’hici- 
ativa per Catalunya : per comptes d’incrementar possibilitats 
d’endeutamcnt, en aquesta esmena 146 el que fa és suprimir la 
possibilitat d’endeutament, una modestissima possibilitat 
d’cndeutament de 1’Entital Autbnorna d’OrganitzaciÓ d’Espcc- 
tacles i Festes. 

Aleshores aqui hi ha una altra esmena, l’esmena 145, del 
Grup Socialista, que és idkntica, i, per tant, doncs, l’explicació 
que intentari: donar al senyor Saura servir; ja per fer el torn en 
contra, en el seu moment, de l’esmena 145, que és que em 
sembla que és notori, és conegut quc el pressupost d’ingressos 
d’aquest organisme autbnom del Dcpartament de Cultura, 
vinculat al Departament de Cultura te, &una banda, uns in- 
gressos propis : el taquillatge, ja sigui dc la Filmoteca, del 
Centre Dramitic, el Teatre Catali de la Comkdia, i de les ac- 
tuacions itinerants en &poques de vacances o festa major d’a- 
questes companyies cn altres indrets de Calalunya, i, per altra 
banda, t& uiics aportacions del Departament de Cultura. Ales- 
hores, és discutible, d’acorci, perb cl criteri, que ens sembla 
forqa correcte, dc i’entitat en qüestió, de I’Entitat Autbnoma 
d’organització d’Espectacies i Festes, 6s quc les atencions, o 
millor dit eis ingressos que he explicat vagin n compensar els 
costos d’cxplotacib dels espectacles donals en aqucsts centres 
d’cspcctacles i festes, i que aleshores hi hagi la possibilitat 
-perque fixin-se bk que en tots aquests organismes autbnoms 
sempre 6s possibilitat d’cndeutament mhxim, no que es 
contracti exaclameni aquesta quantia- d’aquest límit dels 1 O0 



DIARI DE SESSIONS / P-Núm. 16 / 28 desembre 1988 / SESSI6 PLENARIA Nrjm. 18.2 619 

milions de pessetes per poder fer endeutaments que en podrí- 
em dir la infrastructura, que és un tipus d’infrastructura una 
mica, si volen, heterodoxa, l’immobilitzat fix 
- l’escenografia, vestuaris, focus, material electric- que for- 
marh part d’aquest espectacle, i aixo té -almenys a criteri dels 
dirigents d’aquesta entitat- una utilitat considerable, que és 
que el nombre d’espectacles pot variar en funció, evidentment, 
de I’kxit de pdblic que tinguin, i el taquillatge pot cobrir 
aquesta explotació, i aleshores que hi pugui haver el remei de 
dir : I’immobilitzat que es pot utilitzar en altres coses no ho 
imputem a aquest espectacle, i, per tant, no podem dir que hi 
hagi un dbficit d’explotació, perqub aixb és una inversió de cap- 
ital. i, per tant, doncs, aquesta és I’explicació que -hi 
insisteixo-, malgrat les característiques ben especials i ben 
fora del normal de les entitats autbnomes, entenem que és co- 
rrecta, i per aixo també ens oposarem a aquesta esmena. 

GrBcies, scnyor President; gracies, senyores i senyors 
diputats. 

El Sr. PRESIDENT : Moltes @cies, senyor Escudé. EI 
Grup Socialista manté l’esmena número 145 I Per a la seva de- 
fensa ti: la paraula 1’1l.Eustre Diputat senyor Sobrequés. 

El Sr. SOBREQUhS : Senyor President, he escoltat amb 
una gran atenció el senyor Escudé, per@ teniem la previsió 
-si els seus arguments, si la seva explicació de Ia destinacib 
d’aquests 100 milions de pessetes era, a criteri del Grup, 
satisfactoris-, estkvem, ens sentíem ben disposats a retirar 
l’esmena, Ara bé, quan els dubtes han persistit, quan hem 
sabut que aquests 100 milions de pessetes anaven destinats ba- 
sicament a conceptes tan poc concrets com la compra de mate- 
rial elkctric, de focus, ci’escenografia, i no tenien una destina- 
ció, doncs, en fi, en inversions de política cultural, nosaltres 
mantenim aquesta esmena. I mantenim aquesta esmena per 
aquest motiu que li he dit, i per un altre : perquk, a diferkncia 
del que passa en altres organismes autonoms, en els quals en el 
pressupost de cada un d’ells s’especifica la quantitat, surt la par- 
tida de l’endcutament, com és el cas de 1’Tnstitut Catala del 
Sol, els 2.000 milions que hi figuren, surten en el pressupost; 
en la Junta d’Aigiies, els 3.000 milions que també hi apareixen, 
o la Junta de Residus, en la qual 1.400 milions apareixen, efec- 
tivament, en els pressupostos, en aquest cas hem vist amb una 
certa sorpresa que aquesta quantia de 100 milions de pessetes 
no apareix pressupostada. Per tant, creiem que és una mala tkc- 
nica pressupostaria i és una poca coherkncia pressupostaria el 
fet que aquestes partides d’endeutament apareguin en alguns 
capitols de I’estat de despeses i,  en canvi, no apareguin en els 
altres. 

Per aquests dos motius, perque no apareixen en l’estat de 
despeses aquests 100 milions i perquk no han estat gens con- 
vincents les raons, els motius, la destinació final d’aquests 100 
milions de pessetes, el nostre Grup manté aquesta esmena. 

Moltes gracies, senyor President, 
El Sr. PRESIDENT : Grhcies, senyor Sobrequés, Per a un 

torn en contra, el senyor Escudé. 
El Sr. ESCUDÉ : S í ,  grhcies, senyor President. Havia anun- 

ciat el meu desig de no intervenir per@ l’esmena era exacta- 
ment igual; ara, voldria, si mes no, aprofitar per congratular- 
me que el senyor Sobrequés m’hagi escoltat atentament, 
encara que només sigui per replicar-me i Inientar tombar la 
meva argumentació. Aleshores, si efectivament -com ho 

suposo- ha escoltat atentament, ja he especificat que tots 
aquests organismes, i en aquest, concretament, també rn’havia 
adonat d’aquesta diferencia amb altres organismes, no apareix 
reflectit, i no apareix reflectit en l’estat de despeses aquest en- 
deutament, perque he explicat -em sembla que ho he dit 
dar- que no és una realitat, sinó una possibilitat, a fi i efecte 
d’assegurar la rendibilitat dels espectacles. Perque, és clar, 
pensin que hem parlat de Filmoteca, hem parlat de Centre Dra- 
mitic, hem parlat del Teatre CalaíB de la Comkdia, hem parlat 
d’actuacions als indrets de Catalunya, i, per tant, 6s possible 
-o és molt possible- que en uns o altres d’aquests espectacles 
no es necessiti cap d’aquestes inversions, que no són gen&& 
ques, no són vagaroses, sinó que són ben concretes, i que 
tenen una destinació ben determinada. Per tant, doncs, lamen- 
to que no l’hagi convengut, be, és una de les dificultats del 
debat polític i pressupostari, pero, malgrat aixb, doncs, tot i re- 
spectar el seu criteri, nosaltres hi votarem en contra, com ja 
hem anunciat al Diputat senyor Saura. 

Grhcies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Grhcies, senyor Escudé. Queden les 

esmenes 147 i 149, del Grup d’hiciativa per Catalunya, Les 
vol defensar el Diputat senyor Saura? 

El Sr. SAURA : Si, gricies, senyor President. Agruparé 
també I’esmena 150, perquh té les mateixes característiques. 
En definitiva, I’apartat 13 d’aquest article i l’apartat 15 el que 
diuen és que els organismes autbnoms no financers i les enti- 
tats piibliques comunicaran al Departament d’Economia i Fi- 
nances els projectes d’inversió previstos en funció de les opera- 
cions d’endeutament i tarnbb les condicions de les operacions 
d’endeutarnent. Una altra vegada l’esmena tradicional, que 
diem que aquestes noves inversions per a endeutament i les 
condicions de l’endeutament siguin comunicades a la Comissió 
d’konomia i Finances. T en el mateix sentit aniria l’esmena 
150, que seria una esmena d’addició a l’articie 29, que fa refe- 
rencia a la tramesa d’informacib al Departament d’Economia i 
Finances. 

Grkies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Moltes gracies, senyor Saura. Torn en 

contra d’aquestes dues esmenes? 
El Sr. ESCUDÉ : Si, gricies, senyor President. Jo crec que 

el senyor Saura ha tingut un encert en agrupar aquestes dues 
esmenes, perquk també em permet, em facilita el torn en 
contra, perquk jo diria que aquí no es tracta, senyores i senyors 
diputats, d’esmenes tradicionals O historiques, sbn esmenes, 
jo diria, noves; que jo recordi, RO s’havien presentat mai. I no 
s’havien presentat mai perquh aquests temes, aquests temes 
són purament instrumentals, secundaris, Per tant, ja no faré ni 
aquell torn en contra de dir : ((No, és que aixb ja es fa, aixo ja 
se sap, la Llei de Finances Phbliques, els mecanismes parla- 
mentaris.. . )), no. Perquk, fixin-se, senyores i senyors diputats, 
quk diuen les disposicions que pretenen modificar. Capartat 
13 d’aquest article 28 diu que durant el primer mes de l’exercici 
els organismes autbnoms no financers d’entitats públiques re- 
metran al Departament d’Economia i Finances els projectes 
d’inversib H previstos )> -previstos- <<en els seus respectius 
pressupostos, que proposin finan$ar amb el producte de les 
operacions d’endeutament >>. I, aleshores, aixo ho lligaria una 
mica amb la intervenció del senyor Sobrequés, en el sentit de 
dir : en comencar l’exercici, tots aquests organismes autonoms 
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remetran a1 Departament d’Economia i Finances -no per fer 
res en concret, és purament informatiu-, de dir : tenim 
aquests projectes, aquests proposits d’actuació de la possibilitat 
que tenim, doncs, realment, uns organismes en disposarem de 
la totalitat, altres organismes, doncs, com aquest que ara hem 
debatut, diria que no, perb, en definitiva, és purament una co- 
municació interna d’uns proposits, no d’una realitat -que, en 
tot cas, si aquesta realitat es produís, després hi hauri  tot el 
tractament que ja hem vist, i que ei Parlament, tant les comissi- 
ons com els senyors diputats, a través de tots els mecanismes 
que tan reiteradament he explicat, en podran disposar. Per iant 
-hi insisteixo-, és purament una qüestió interna de 1’Admi- 
nistracib, de coordinacib -que és una de ies activitats del Con- 
seller d’Economia i Finances- de tota l’activital financera de 
la Generalitat i els seus organismes autbnoms. 

I per aixo, vinculat amb aquest, encara que és un altre arti- 
cle, I’article 29, fins i tot ei títol ho diu encara amb més claredat 
: {(tramesa d’informacib al Departament d’Economia i Finan- 
cesn. I,  aleshores, quk diu aquí? Que els organismes autonoms 
i entitats públiques -un altre cop el mateix tipus d’organismes 
autonoms de la Generalitat - remetran mensualment al De- 
partament d’Econornia i Finances un estat de la seva situaci6 fi- 
nancera, d’acord amb I’estructura que es determina per a 
aquest. Un altre mecanisme purament reglamentari, intern : 
el Departament d’Economia i Finances -a part d’aquesta 
tasca de coordinació-, hem vist reiteradament que té 1’0- 
bligació de proporcionar tota aquesta informació al Parlament, 
a la Comissió d’Economia i Finances, i així ho hem dit ad 
nauseom, que I’article 83 de la Llei de Finances Pljbliques ho 
diu així. Aleshores, perquk pugui fer amb eficacia i ajustar-se a 
la realitat Ia seva informació el Conseller d’Economia i Finan- 
ces recull, recull aquesta informació i ho fa a través d’aquest 
mecanisme. Per tant, ja arribara --no s’irnpacienti, senyor 
Saura-, ja arribari al Parlameni aquesta informacib, perb re- 
spectin aquest mecanisme intern, hi insisteixo, de recollida de 
dades per part del Departament. I aleshores no ens sembla co- 
rrecte que aquesta recoltida de dades, en aquesta fase 
-sobretot en ei primer cas, que és purament un proposit d’ac- 
tuació que no, se sap si es reaiitzar8-, que aixb no s’hagi de co- 
municar primer com a prophsit, com a norma reglamentaria, i 
després, quan el Conseller, la Conselleria ho reculli, ho elabori 
i ho presenti al Parlament, ho torni a examinar per segona ve- 
gada, Ens sembla que 6s rcpetitiu, innecessari i, fins i tot, in- 
congruent per i’expiicació que li he donat, i per aixb ens oposa- 
rem tant r? una corn a I’altra esmena. 

Grhcies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Moltes gracies, senyor Escudk Acaba- 

da la defensa de les esmenes i ei seu corresponent debat, 
passem a les votacions. 

Esmena 136, del Grup parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya. 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abs tcncions? 
Aquesta esmena ha cstat rebutjada per 2 vots a favor, 53 en 

Votem l’esmena 137, del Grup Popular. 
Vots a Favor? 
Vots en contra? 

contra i 34 abstencions. 

Abstencions? 
Aquesta esmena ha estat rebutjada pes 3 vots a favor, 58 en 

(LT. Si: Curt0 demana per purlai:) Si? 
El Sr. CURT0 : En relació amb l’esmena 138,los criteris ex- 

posats al torn en contra ens semblen raonables i ,  per consegü- 
ent, la retirem. 

contra i 33 abstencions. 

El Sr. PRESIDENT : Retirada. Moltes grhcies. 
Esmena 139, del Grup Mixt. 

I Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
L’csinena ha estat rebutjada per 38 vots r? favor, 58 en contra 

i cap abstenció. 
L‘esmena 140, del Grup Mixt. 
Vots a favor? 
Vots en conira? 
Abstencions? 
L’esmena ha estat rebutjada per 38 vots a favor, 59 en contra 

A continuacib es vota l’esrnena 143, del Grup parlamentari 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
L‘esmena ha estat rebutjada per 8 vots a. favor, 59 en contra i 

30 abstencions. 
Esmena 144, també del Grup d’hiciativa per Catalunya. 
Vots a favor? 

Abstencions? 
L’esmena ha estat rebutjada per 3 vots a favor, 60 en contra i 

35 abstencions. 
Votem, tot seguit, i’esmena 145, del Grup Socialista. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
L’esmena ha estat rebutjada per 35 vots a favor, 60 en contra 

i 3 abstencions. 
Esmena 146, dei Grup parlamentari d’3niciativa per 

Catalunya. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
L’esrncna ha estat rebutjada per 35 vots a favor, 60 en contra 

i 3 abstencions. 
Esmena 147, dei Grup d’hiciativa per Cdtalunya també. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
L’esmena ha estat rebutjada per 39 vots a favor, 60 en contra 

i cap abstenció. 
Esmena 148, del Grup Popular. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
L’esmena ha estat rebutjada per 39 vots a favor, 60 en contra 

I votem la darrera esmena, la 149, del Grup parlamentari d’I- 

i cap abstenció. 

d’iniciativa per Catalunya. 

VQtS en Contra? 

i cap abstenció. 
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niciat iva per Catalunya. 
Vots a favor? 
Vols en contra? 
Abstencions? 
L’esmena ha estat rebutjada per 39 vots a favor, 60 en contra 

A continuació votem l’article 28, segons el Dictamen de la 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
L‘article 28 ha quedat aprovat per 60 vots a favor, cap en 

contra i 39 abstencions. 
Passem al debat de I’article 29, que té una sola esmena, que 

és del Grup d’lniciativa per Catalunya, l’assenyalada amb el 
número 150 ..., que ha estat defensada. De manera que 
passem, a continuació, a votar aquesta esmena. 

i cap abstenció. 

Comissió. 

Vots a favor? 
Vots en contra? ’ 

Abs tenclons? 
Aquesta esmena ha estat rebutjada per 36 vots a favor, 60 en 

Votem l’article 29, segons el Dictamen de la Comissió. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquest article, el número 29, ha estat aprovat per 63 vots i.\ 

favor, cap en contra i 37 abstencions. 
A continuació es vota I’article 311, que no té esmenes, Per 

consegüent, es vota segons el Dictamen de la Comissió. Si no 
demana ningú votacib separada, votarem conjuntament els 
dos articles, 30 i 31. 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquests dos articles, 30 i 31, han estat aprovats per 63 vots a 

favor, cap en contra i 37 abstencions. 
Passem a l’article 32, que té una sola esmena del Grup parla- 

mentari d’hiciativa per Catalunya. Per a la seva defensa, té la 
paraula 1’11-lustre Diputat senyor Saura. 

El Sr. SAURA : Grhcies, senyor President. L’article 32 de- 
termina la tarifa del chnon de sanejament. La nostra és una 
esmena de modificació que proposa que l’increment de la taxa 
de sanejament sigui del 5%, és a dir, de la inflacib d’aquest any. 

Fa pocs dies, jo li comentava al Conseller de Politica Territo- 
rial que el problema del sanejament a Catalunya és un proble- 
ma de gestió. ?-li ha ciutats i pobles, i bastants a Catalunya, on 
els ciutadans paguen, des de fa anys, la taxa de sanejament i no 
s’ha fet res, perquk no hi ha cap insthncia administrativa de 
gestió dei sanejament. I, paral.lelamenl, avui se’ns proposa, en 
aquest text articulat, pujades a la taxa de sanejament en usos 
domestics, que van del 9 al 15, al 14, al 16%. Per tant, el que 
proposem 6s que l’iincrement de la laxa de sanejament s’adeqüi 
al que ha estat la inflació d’aquest any, i ,  paralalelament, tot i 
que no és motiu d’aquesta esmena, que es miHori la gestib del 
pla de sanejament, utilitzant els recursos que eIs ciutadans 
paguen des de fa temps i que, en aquests moments, encara no 
s’estan utilitzant totalment. 

contra i 3 abstencions. 

Gracies, senyor President. 

El Sr. PRESIDENT : Mol tes grhcies, senyor Saura. Per a un 
torn en contra, el senyor Escudé. 

EI Sr. E~CUDÉ : Sí, gricies, senyor President. JO crec que 
no es pot negar -mai ho hem negat, pero ara menys que mai 
es pot negar- coherbncia al Grup d’hiciativa per Catalunya, 
perquk, fins i tot en el tema del canon de sanejament vol aplicar 
el cost de la vida, I’IPC -ha sortit en el capítol de retribucions 
i ara ens surt en el capítol del chnon de sanejament. Ara, el pro- 
blema -que m’iimagino que ei senyor Saura, que ens explicava 
que havia comentat 1st qüestió amb I’Honorable Conseller del 
ram- és que jo crec que el senyor Saura no ignorarh que tenim 
una normativa, tenim una llei de sanejament, i alli vam estipu- 
lar -i crec, si no per unanimitat, que diria que si, perb, en tot 
cas, per una majoria o un consens mo1t ampli- quina era la 
forma de fixar aquest canon. Aleshores, jo només voldria 
recordar4 que, segons la Llei de sanejament, el cimon de cada 
zona, de cada Ús,  s’ha d’establir no en funcio del cost de la 
vida, o de l’increment del cost de la vida, sinó en funció deis 
costos d’explotació, els costos d’inversi6 i els costos financers, 
així corn --un altre dement, un altre parhmetre 
importantissim- els volums d’aigua als quals s’aplicaran, i 
d’aqui, doncs, per tant, totes aquestes diferencies; perquk, en 
definitiva, I’article 32, que és molt curtet, remet a l’annex 
número 2, que és alla on hi ha el detall del qual s’exclamava el 
senyor Saura. 

Aleshores, també, sobre la política de sanejament, no és un 
obstacle o no és un argument molt gran, perb és un argument 
en el terreny de la informació; la Llei també preveu que 
aquesta Junta de Sanejament en que hi ha representacions dels 
ajuntaments implicats, fa una proposta que eleva al Consell Ex- 
ecutiu, el Consell Executiu l’aprova i la porta a ratificar pel Par- 
lament a traves del document pressupostari. Per tant, en defi- 
nitiva, aqui, tot el que s’ha fet, exclusivament el que s’ha fet 6s 
recollir aquests criteris que he descrit de fixació, de formació 
del cost del contingut del &on de sanejament, i, per tant, ens 
hem d’oposar a aquesta proposta que, de forma Única i exclusi- 
va, de forma lineal, es faci un increment de totes les tarifes, de 
tots els usos de totes les zones en funció del cost de la vida. 

Grhcies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Moltes grkcies, senyor Escudé. 
Passem a votar aquesta esmena, esmena 15 I. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha estat rebutjada per 37 vots a favor, 61 en 

A continuació votem l’article 32, segons el Dictamen de la 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
L‘article 32 ha quedat aprovat per 61 vots a favor, cap en 

contra i 40 abstencions. 
Passem al debat de l’article 33, en quk hi ha una esmena; en 

primer lloc, la número 152, del Grup Socialista. Per defensar- 
la, té la paraula I’IIhtre Diputat senyor Nadal. 

El Sr. MANUEL NADAL : Senyor President, senyores di- 
putades, senyors diputats, la nostra esmena proposa la creació 
d’un fons de cooperació comarcal, i deixem el Fons de Coope- 

contra i 3 abstencions. 

Comissi 6. 
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ració Local per a un article nou, que defensaré en una altra es- 
mena. Ho fem així perquk ens sembla que l’article que vosths 
proposen no és bo i no compleix all0 que preveuen les Lleis 
municipal i comarcal de Catalunya. 

Nosaltres pensem que el fons, tal com el defineixen, no és 
un fons, sinó que es un fons amb trampa o és un fons amb rera- 
fons, o és un fons amb subfons, perquk, el seu article, que pro- 
posa? Diu : ((Els ingressos per constituir el Fons de Coopera- 
ció Local de Catalunya seran : primer, els que vinguin dels 
Pressupostos Generals de 1’Estat )> -correcte-; <<segon, els 
d’una partida determinada del Departament de Governació, 
amb un total de 1.250 milions de pessetes>>. Fantistic!, 
pensem nosaltres; ha arribat l’hora de la dotació del Fons de 
Cooperaci6 Local de Catalunya amb diners que vinguin direc- 
tament dels Pressupostos de la Generalitat de Catalutlya. I ara 
ve el rerafons, segona part : <{els ingressos que provinguin 
dels Pressupostos Generals de 1’Estat es distribuiran, d’acord 
amb el que preveu 1’Estatut; ds  ingressos de Fa partida no sé 
quk del Departament de Governació s’assignnran específica- 
ment als consells comarcals >). De manera que els ajuntarnen ts, 
d’aquesta assignació amb diners propis del Pressupost de la Ge- 
neralitat, en queden exclosos. I a nosaltres aixo no ensagrada i 
ens sembla que, a més a més, desvirtua el Fons,de Cooperaci6 
Local de Catalunya. T per aixb nosaltres proposem separar les 
dues coscs : Fons de Cooperació Comarcal, amb aquesta 
quantitat, que, a més a més, ja ens sembla bé, aquesta quanti- 
tat, perquk, vista la trajectbria que fins ara han tingut els con- 
sells comarcals -no pas per culpa d’ells, sinó per culpa del pro- 
cediment d’irnplmtació-, jo crec que, de moment, en tenen 
prou, i quan veiem com evolucionen, potser serh necessari 
dotar-los amb més diners, L’estructura. d’aquest article és ex- 
traordinariament rígida, i a nosaltres no ens agrada perque 
tenim la impressib que s’estA fent allb que ha estat la tonica en 
el procés d’implan tació dels conseils comarcals : que s’apro- 
ven, es creen per llei, es constitueixen, i després, qui: fa el 
Govern de la Generalitat?, els envia un escut perque no tin- 
guin vel-ie’itats herhldiques, i eis diu : {<El vostre escut serh 
aquest)) --a tots quaranta-un : primer trenta-vuit i després 
quaranta-un. ,Després diu : <<Ara contracteu un gerent, ara 
contracteu un secrctari interventor i ara busqueu pis>>, i aqui 
s’acaba, de moment, la trista historia dels consells comarcals. I 
per fer aixb, ens sembla que no val la pena --de moment, 
almenys. 

De manera que nosaltres proposem aquesta. esmena per di- 
versos motius : primer, perque exclou els ajuntaments, fa bas- 
tant la impressib que ens diguin : ({Nen, no toquis que aixb no 
és per a tu)). ks clarament un fons amb un furbncoi, que és ei 
subfons comarcal, traguem el furbncol i fem-lo com un fons es- 
pecífic. En segon lloc, a part de la destinacib als ajuntaments, 
es desvirtua el sentit del fons, i aixb tampoc no ens agrada. De 
manera que per salvar els mots i donar ei nom a cada cosa, nos- 
altres proposem que es cre’i el Fons de Cooperació Comarcal 
dotal amb I .250 milions de pessetcs. 

El Sr. PRESIDENT : Moltes @cies, senyor Nadal. Pcr a 
un torn en contra, tc la paraula el Diputat senyor Escude. 

El Sr. ESCUDI? : tirhcies, senyor President. L’IHustre l l i -  
putat senyor Nadal s’ha referit només a la primera part del con- 
junt d’esmenes, a l’csrnena número 152 i ,  per tant, ara parla- 
rem -sí, sí- només d’aquesta esmena, perque a l’altra encara 

hi ha mol tes més coscs a dir. 
EI senyor Nadal diu que aquí hi ha un garbuix. Jo no sé on 6s 

ei garbuix, per@ el que diu el text ks quc cl Fons de Coopera- 
ció Local s’integra, per dues partides -i el senyor Nadal ens ha 
explicat quines són aquestes dues partides. EI que m’ha sem- 
blat entendre -i jo diria que el text, sobretot si I’incloem a 
l’altra esmena- és que l’crror -si em permet- que crec con- 
ceptual que t& el senyor Nadal sobre aquest tema és considerar 
que de local nomes ho són els ajuntaments, perquh si digues- 
sim un fons de cooperació comarcal i un fons de cooperació 
municipal, perb és que vostks -després tindrem ocasió de 
parlar-ne-, a l’article 33.bis, amb l’esmena 157, no creen un 
fons de cooperació municipal només per parlar dels ajunta- 
ments, tornen a parlar de fons de cooperació local; per tant, 
locals ho són tois --almenys ho entenem nosaltres-, tant l’a- 
juntament com les comarques i, per tant, les dotacions comar- 
cals són locals, i, per tant, aquesta necessitat conceptual de dir 
: (< 6s que aquí hi ha una trampa, pesquh es parla de local >>? i lla- 
vors es diu : {<No, aixb ... >>, fins i tot amb una frase molt agra- 
dable, dir : <{ Nen, aixb no es toca, que s h  els fons comarcals 
D ,  En tot cas, aquest ({nens, no es tocab) són 1.250 milions; 
desprbs tindrem ocasió de parlar que, per al Fons dc Coopera- 
ci6 Local -que no municipal-, en l’esmena que comenthvcm 
--i que tindrem ocasió, espero, de tractar amb més amplitud- 
aquí es garla de 15.000 milions. Si el senyor Nadal i el Grup So- 
cialista creguessin realment que és viable aquesta segona 
esmena, no crec que es preocupessin tant dels 1.250 milions 
destinats específicament als consells comarcals. 

Aleshores, el senyor Nadal ha fet unes consideracions, mks 
o menys anecdbtiques i ,  fins i tot, pintoresques, sobre les in- 
struccions que, segons ell, dóna el Departament de Governa- 
ció sobre herhldica i sobre utilització i contractacib dels consells 
comarcals; jo no sóc directamcnt membre de cap consell co- 
marcal, peto tinc informació de regidors del meu equip que 
són membres del consell cornarcal del Valles Occidental, que 
és la comarca que tenim -per ara, almenys, si més no- a la 
nostra irea, i ,  aleshores, tota aquesta informacib no coincideix 
amb la que rebem. Pero bk, en definitiva, qui: 6s el que es 
pretén? Que l’article 33, que parIa de participacions en ingres- 
sos i que té un apartat que clar i net diu que <(el Fons de Coope- 
ració Local de Catalunya esth integrat per dos conceptes)}, i 
aqui no hi ha cap trampa ni cap parany ; hi ha un primer con- 
cepte, que són les participacions que corresponen als ens 
locals, als ingressos de I’Estat, que van destinats exclusivament 
als municipis; aleshores, també voldria. dir que celebro que el 
senyor Nadal digui que aixo s’ha de distribuir d’acord amb el 
que diu I’article 48.2 de l’Estatut, perquk el senyor Nadal no 
ignora, tant corn a Alcalde com com a President de la Federació 
de Municipis, que aqui hi ha moltes reserves per part de 1’Ad- 
ministració central, fins al punt que hi ha -si no ho recordo 
malament no esti resolt encara- un  contenciós en el Tribunal 
Constitucional sobre aquest dret de la Generalitat &utilitzar. 
Realment és així, senyor Nadal. 

Aleshores, doncs, hi ha aquesta primera dotació, que són 
120 i tants o 130.000 milions de pcssctcs, que j a  figuren a la 
partida i que ks una previsi6 que es fh i que es va discutir i que 
s’ho han estudial, i crec que ha acceptat tothom, i aleshores, 
aquesta dotació de 1.250 milions que, efectivament, estan al 
Departarnenl de Govcrnacib al concepte 461.03, O sigui capítol 
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IV, c< subvencions als consells comarcals>>. Aquí potser no 
caldria estendre’s més, perque ahir -em sembla recordar que 
era ahir- en algunes esmenes a i’article 5 demanaven que fos 
un crkdit ampliable, i aleshores alla ja  vaig donar I’explicació 
perquk, segons la informació que almenys nosaltres teniem 
-que emanava evidentment de la Conselleria-, l’estudi de 
necessitats dels consells comarcals d’installació inicial en 
aquests moments, doncs, corresponia grosso modo a aquesta 
xifra dels 1.250 milions. Per6 bé, en definitiva, aquí hi ha 
hagut un gran discurs, ho accepto, per part del senyor Nadal, 
pero, en definitiva, el que ha vingut a dir és : el que vostks 
posen junt com a Fons de Cooperació Local, a nosaltres ens 
agrada més --si més no esteticament- fer-ne dos articles : un 
article que sigui el Fons de Cooperació Comarcal, i un altre ar- 
ticle que -hi insisteixo- hauriem de dir, a l’artide 33 bis 
hauriem dir, en la seva filosofia, haurien de dir-ne Fons de Co- 
operacib Municipal per destriar les dues coses, perb corn que 
tornen a posar el Fons de Cooperació Local, entre un Fons de 
Cooperacib Local i’un Fons de Cooperaci6 Comarcal, entenem 
-almenys nosaltres- que tot és Fons de Cooperació Local, ja 
ens esth bk el text com estli, que és i’única -hi insisteixo- va- 
riació que, en el fons, en el fons fan vosths amb tota aquesta 
esmena, partir i separar, perb en definitiva el contingut és el 
mateix. Ja ho sk, la variació substancial és aquests 15.000 mili- 
ons, que ja tindrem ocasió de parlar-ne després. Per aquest 
motiu, senyor President, ens oposarem obviament a I’adopcib 
d’aquesta esmena número 152. 

El Sr. PRESIDENT : Grhcies, senyor Eseudé. El Grup Mixt 
té i’esrnena 153 a Per a la seva defensa tk la paraula 1’IWustre Di- 
putat senyor Latorre. 

El Sr. LATORRE : Gracies, senyor President. Si vostb 
m’ho permet, jo defensaria les esmenes 153 i 155, les dues al- 
hora. La primera ... 

El Sr. PMSIDENT : No solament li ho permeto, sinó que li 
ho agraeixo. 

El Sr. LATORRE : Moltes grhcies, senyor President. 
La primera de les dues esmenes és una de modificaci6 de l’a- 

partat 1 i la segona és de modificació i addicib de l’apartat 3 d’a- 
quest article 33. 

Vostes, senyors del Govern, pretenen dotar el Fons de Coo- 
peració Local de Catalunya amb una Única dotaci6, per part de 
la Generalitat, de 1.250 milions de pessetes, a distribuir neces- 
sariament entre els consells cornarcals, d’acord amb el que des- 
tablira reglamentiriament, i ja se’ns ha explicat quelcom 
d’aixb, Aquests 1.250 milions de pessetes serviran per a posar 
en marxa. D’aquesta manera, cadascú, corn a mitjana, rebrh 30 
milions de pessetes aquest any, que, obviament, podran utilit- 
zar, perque no ho tindran permks, per  pagar els lloguers, el 
llum i, en algun ws -com 1’Il.lustre Diputat senyor Nadal 
n’ha fet esment-, per contractar el gerent; no tindran per a 
més. 

Nom& fent petits i grans estalvis en materia de despesa 
sumptuhria al Departament de Presidkncia es podrien haver 
obtingut una mica més de 1.500 milions de pessetes, amb els 
quals podríem dotar el Fons de Cooperació Local secció muni- 
cipal; que en aixo estem &acord amb la dissecció d’aquest 
Fons, que molt encertadament feia 1’Ihlustre Diputat senyor.. , 
-ja ho diré.. . , senyor Escudé. 

Aquest és I’esperit de la nostra esmena : incrementar la do- 

tació per al Fons de Cooperacib Local, secció municipal, amb 
1.500 milions de pessetes i destinar-ho a incrementar l’aporta- 
ció de la Generalitat al finaqament del Pla h i c  d’Obres i Ser- 
veis de Catalunya. 

Grkies. 
El Sr. PRESIDENT : Moltes grhcies, senyor tatorre. Per a 

un torn en contra, té la paraula el senyor Escudé. 
El Sr. ESCUDk : Gricies, senyor President. Jo primer 

voldria aclarir aquest moment de suspenxe, en joli, que hi ha 
hagut quan el senyor Latorre ha vacilalat en determinar de qui 
era la dissecció correcta, si del senyor Nadal o de qui els parla. 
No, no, i el senyor Latorre ... Jo que seguia el raciocini, estava 
totalment d’acord amb el senyor Latorre, no perque sigui bona 
o no la meva dissecció, sinó que estem en la mateixa linia 
(remor de veus), que expIicarem immediatament, de considerar 
-com veuran a l’esmena següent que ha defensat també con- 
juntament amb aquesta el senyor Latorre -. . .? fa referhcia 
que docal>> és tots, els ajuntaments i la comarca, i, per tant, 
em donava la raó a mi, evidentment, en l’argumentació. 

(Remor de vezss.) 
Ara bé, feta aquesta introducció, realment a partir &ara si 

que haig de discrepar del que diu I’IElustre representant del 
Grup Mixt, perque i’esmena 153 -i aixo ens ho ha explicat el 
senyor Latorre- passa de 1.250 milions a 2.750 milions, i ales- 
hores ens diu dues coses. Primera cosa que ens diu : <<Oh, 
aixb es podria finanqar ficilrnent, especificat el Departament, 
el Departament de Presidencia,). Bé? pero aixo, no voldria 
caure en l’error, i que reconec i demano al senyor MagI Cade- 
vall que em disculpi si fos present a la Cambra, que no em vaig 
adonar que COM a correcció tkcnica el Grup Socialista va modi- 
ficar el text d’una esmena. Per tant, si no s’ha fet aquí, real- 
ment, aixb que em diu el senyor Latorre de paraula no és valid, 
perqub I’esmena 153 no preveu gens el finanqament. Els 1.250 
milions estan realment previstos, figuren a l’estat de despeses, 
en una consignació al Departament de Governacib, etcetera. 
Aquesta diferhcia no hi figura i, per tant, mentre no se’ns ex- 
pliqui d’on surt aquesta diferhcia, evidentment no la podrem 
acceptar. Pero és que ens diu una altra cosa, potser fruit de l’ex- 
plicació de la dinimica dialkctica, ens diu ; <<És que amb els 
1.250 milions té raó el senyor Nadal que aixo només serveix 
per a contractar un gerent i s’hauria d’apujar mes)), i aleshores 
anem, senyores i senyors diputats, si em volen acompanyar, a 
l’esrnena segiient, l’esmena 155, i aleshores veurem que pro- 
posa, no el que diu de paraula el senyor Latorre, sinó el que 
proposa par escrit el Grup Mixt. I quk ens proposa per escrit? 
(Pausa.) Senyor President, lletra en negreta, la part d’addici6, 
ens diu : <<Els 1.500 milions de pessetes restants es destinaran 
a incrementar l’aportació de la Generalitat al finaqarnent del 
Pia Onfc d’Obres i Serveis de Catalunya, any 1989)). Per tant, 
no és aquesta finalitat de dotar més els consells comarcals. T 
aqui hi ha la coherkncia que apuntava en comenqar, que accep- 
ta que el Pla Únic d’Obres i Serveis destinat a obres municipals 
sigui, formi part integrant d’aquest Fons que és local, en lots 
els casos. 

Per totes aquestes argumentacions, es obvi, senyores i seny- 
ors diputats que, agraint aquesta coincidencia ideolbgica. cn 
aquest tema concret amb ei Grup Mixt i amb el seu digníssim 
representant, el senyor Latorre, nosaltres votarem en contra 
de les dues esmenes. 
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Grkies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Mol tes gracies, senyor Escuclé. 
Al Grup d’hiciativa per Catalunya ii queden dues esmenes a 

aquest article. Les defensara conjuntament, senyor Saura? 
El Sr. SAURA Si, senyor President. 
EI Sr. PRESIDENT : Moltes gracies. 
El Sr. SAURA : Grhcies a vosk  Hi ha una esmena, 18 que 

fa referencia al Fons de Cooperació Local, en el seu vessant CQ- 
marcal, en qui: plantegem que la distribuci6 d’aqucst Fons es 
faci prkvia consulta a la Federacib de Municipis i a 1’AssociaciÓ 
de Municipis; aquesta seria l’esmena 156. 

Perb l’esmena important, que és la que ha estat debatuda 
bastant extensament q u i ,  es el terna del Fans de Cooperació 
Local. I jo coilicideixo amb el senyor Escudé -coincideixo 
amb el senyor Escudé- que el Fons de Cooperació Local són 
els a,juntaments i les comarques. El que passa és que per a 
vostcs els ajuntaments és corn si no existissin, perquk vast& 
diuen que ho són perb no hi posen una sola pesseta -una sola 
pesseta-, i, per tant, VLIEI insistir en el que vaig dir ja a l’esme- 
na a la totalitat, que, d’una banda les transferkncies corrents 
als ajuntaments continuen estant bloquejades i ,  d’altra banda, 
després de vuit anys --de nou anys, quasi- de funcionament 
d’aquest Parlament amb aquesta majoria els ajuntaments conti- 
nuen sense una pesseta. Jo si: que ei senyor Escudb em podra 
dir que és que no hi ha diners, que no hi ha diners, i jo li  diria, 
al senyor Escudé, que vostks van signar un pacte financer fa 
quatre anys, i la pregunta era qu& defensaven en aquest pacte? 
La gestió només del Govern o defensaven els interessos del 
conjunt de les administracions de Catalunya? Perque potser, 
potser si en aquells moments, en aquell pacte no tenien cabuda 
els recursos dels ajuntaments, vostes no havien de firmar 
aquell pacte. I aquest és un dels temes de fons, aquest es un, jo 
crec, dels greuges del conjunt dels ajuntaments de Catalunya, i 
un tema que, si no fos per la importhncia que tB, fins i tot de ve- 
gades ja ni el diríem, i crec que si avui aquí estiguessin els regi- 
dors i els alcaldes de molts ajuntaments que -no ho oblidi, 
senyor Escudé- fan i presten -i vostk ho sap- molts serveis 
per compte, entre iiltrcs, de la Generalitat, és a dir, avui els 
ajuntaments no reben ni una sola pcsseta del Fons de Coopera- 
ció Local de la Generalitat, fan serveis per a la Generalitat i ,  a 
més, els ajuntaments que hi assisteixen, aquestes rialles que 
vostes tenen, em fan també molta gracia des del punt de vista 
parlamentari, peco em fan una certa tristor. 

Grhcies, scnyor President. 
El Sr. PRESEDENT : El senyor Escudb 16 la paraula. 
El Sr. ESCUDk : Grhcies, senyor President. Bé, jo, per co- 

menGar, voldria disculpar-me del senyor Saura, que ell parla de 
fes rialletes. No ho sé, jo tinc tendencia a un cert somriure 
ironic i sarcbtic, i fins i tot burleta i mofeta, perb sempre 
espero fer-ho amb un esperit de companyonia, i no m’agradarin 
que el senyor Saura s’ofengues; si s’ha d’ofenclre, almenys per 
part meva, retiro els somriures. 

Ara, el senyor Saura ha defensat dues esmenes, la 154 i la 
156, i primer ens ha parlat de la 156, reservant per al final -ha 
dit- la important, que és la 154, i la 156 cns diu que hi ha d’ha- 
ver una prkvia consulta --per fer la dislribucib d’aquests 
fons- del Conseller de Governacih amb la Fcderaci6 de Muni- 
cipis i l’hsociació Cataiana de Municipis - m’imagino que 
s6n els anagrames que figuren aquí, la FMC i la ACM. Alesho- 

res, la rcsposta ks -em sembla, em sembla que és blzstant 
correcta- que entenem que aquesta consulta prkvia no és ne- 
cesshria, perque ja estB garantida per la intervenció que tenen 
els consells cornarcals en la Comissió de Govern Local de Cata- 
lunya i la Comissió de Cooperacib Local. Precisament, en- 
guany, en l’inici de desplegament de tota aquesta posada en 
marxa, d’aq uest a conslrucci Ó, d’aq uesta reestructuració admi- 
nistrativa de Catalunya que són les cornarques del nostre país, 
hi ha el Decret 1 18, del 5 de maig d’enguany, que crea aquesta 
Comissió de Govern Local, on estan representats els consells 
comarcals, les diputacions i els municipis. I, a I’altra, a la Co- 
missib de Cooperació Local, que esta creada i regulada per una 
Ordre del 4 de juliol, també d’enguany, hi tenen representació 
les diputacions, els municipis i Ics comarques. Per tant, ens 
sembla que malgrat que tant el senyor Nadal com el senyor 
Sanclimcns gaudeixen de la nostra estima i simpatia personal i 
política, no creiem que sigui necessaria aquesta consulta indivi- 
dual. I ,  per tant, ens oposarem a aquesta esmena. Ara, l’esme- 
na important -i en aixb estic d’acord amb el senyor Saura- &s 
l’esmena 154. Aleshores, e1 senyor Saura - - i  aixb em sembla 
que 6s un lema que hauriem de deixar clar- ens ha tirat en 
cara, podriern dir, al nostre Grup o al Govern a quk nosaltres 
donem suport, de no haver fet un pacte establint, també, el fi- 
narqament de I’administració local. Jo crec, senyor Saura, que 
si voste hagués estat aquí en les legislatures anteriors, persones 
moltíssim més autoritzades que qui li parla -comenqant pel 
Molt Honorable President de la Generalitat- van especificar 
la necessitat de negociació diversa i paralkla, per evitar una co- 
rruptela possible i que potser en una altra esmena en parlarem, 
més endavant, que és confondre la Generalitat amb l’admi- 
nistraci6 local. I per aixo s’ha dit tantes vegades : nosaItres, to- 
talment d’acord amb I’administració local; el que no podem fer 
és una negociació conjunta i global de la Generalitat i I’admi- 
nistració local. Perb, bé, aquest és un tcma al marge de I’esme- 
na concreta. Perquk, és clar, el senyor Saura ens diu una cosa. 
Diu : <( hs que, és clar, vostes ens diran que no hi ha diners>>. 
No, no, senyor Saura; jo no li diré que no hi ha clincrs. Jo, el 
que li dic, és que no hi ha esmena. I no hi ha esmena perqub 
aquesta esmena 154 és un fantasma. És una esmena inexistent, 
perquh aquesta esmena, senyors diputats, que diu (<una aporta- 
ció de 12.000 milions>), diu {(d’acord amb l’article 210, apartat 
c) >>. És ciar, si vostes es prenen la moikstia -suposo que 
molts de vostks ho hauran fet- de llegir I’article 20, apartat c), 
veuran que no parla de rcs d’aixo; parla de retribucions. I per 
que? Perque, per un error molt comprensible, i que molts 
grups i diputats hem com& al llarg d’aquest debat feixuc i pre- 
sentaci6 d’esrnenes, no volia dir l’article 20, sin6 l’article 28; 
hi ha hagut un canvi d’un zero i un vuit. (Remor de vms.) Ales- 
hores, sí, ah, perb, si, fa molt bé la senyora Vice-presidenta de 
fer aquests <<oh )> d’admiració, perque la senyora Vice- 
presidenta de la Comissió, la Ihstre Diputada senyora Rosa 
Martí, sap perfectament que la Mesa de la qual ella era corses- 
ponsable no va admetre a trirnit una serie d’esmenes del Grup 
d’Iniciativa per Catalunya, i concretament, una -1’esmena 
que aleshores era la número 149, de 1’Informe de la Ponkncia, 
que el ponent vaig ser jo mateix, i per aixo ho recordo 
perfectament-, que era I’esmcna número 73, del Grup cl’lni- 
ciativa per Catalunya, que dotava d’una lictra c) aquest article, 
quc deia (c  12.000 milions de pessetes per dotar el Fons de COO- 
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peració Municipal )r -aquí si que estivem d’acord - <<de Cnta- 
lunym. 1 aquesta esmena, junt amb tota una altra serie d’es- 
menes, componia una esmena global de 40.000 milions, que 
substituia -i  el senyor Saura ho recordari perfectament - els 
30.000 milions que diu el Projecte de Llei. I no sols substitu’ia 
els 40.000 milions, sin6 que, per comptes de sufragar les despe- 
ses i les inversions previstes en Yestat de despeses dels diversos 
departaments, s’eixugaven aquests 40.000 milions -en part, 
per aquests 12.000 milions- a través de tota aquesta skrie d’es- 
menes no admeses a tramit per la Comissió. Jo m’imagino 
que, si la Mesa de la Comissió no va admetre a trimit aquesta 
esmena és perqult: no es va adonar d’aquest error i va considerar 
que anava en un altre article. Perb em sembla que és claríssim, 
que és meridih que aquesta esmena és la destinació d’aquelles 
altres esmenes que no es van admetre. I voste -i respecto per- 
fectament el seu punt de vista- recordara, senyor Saura, que 
va fer una peticib de reconsideració de la decisió, va demanar 
escrit motivat, dins el seu perfecte dret, i se li va donar el 
motiu de per quk l i  Mesa entenia que no es podia incidir des 
dels grups parlamentaris en els ingressos de la Generalitat. Per 
lani, doncs, hi podríem estar d’acord o no hi podríem estar d’a- 
cord; sembla que amb les argumentacions que s’han donat 
abans, no hi estm’em d’acord, perb, en definitiva, evi- 
dentment, no podem ni entrar a considerar aquesta esmena 
perquk -hi insisteixo- 6s la p81.lida ombra d’una esmena 
inexistent. 

Grhcies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Moltes grkies, senyor Escudé. 

&mor de veus.) Ja només queda Wtima esmena, la del Grup 
Socialista, la 157, que ens I’ha prornks el senyor Nadal. (La i. 
Sra. Barenys s ’aixeca per purlar.) 

La Sra. BAREMS : Senyor President, rn’agradaria dema- 
nar Ja paraula per allusions, si és possible, del senyor Escudé, i 
nomhs per aclarir-li que, en tot cas, l’acord de la Mesa no va ser 
pas per unanimitat, sinó per majoria. 

Moltes grkies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : EI senyor Nadal, que ens havia anunci- 

at aquesta esmena.. . 
EI Sr. MANUEL NADAL : Senyor President, senyores di- 

putades, senyors diputats, el senyor Subira, portaveu autkntic 
de la majoria -són paraules del senyor Escudé, de no fa gaire 
estona-, ens deia ahir, aqui, en una conversa a part, que el 
senyor Escudé, portaveu no tan autkntic, pero en aquest  as 
omnipresent en el debat pressupostari (rialles), era un cap de 
I’oposició temible -ens ho deia el senyor Subiri- a Terrassa. 
Jo no ho sé veure, i fa una estona -i aquesta 6s una broma que 
em permeto fer abans de comenqar la defensa de l’esinena-l 
quan el senyor Escudé ens deia, tat seguint aquest guió tan ben 
relligat que tk7 i tan ben amanit, que porta, quan ens deia : <<Si 
les senyores i els senyors diputats em volen acompanyar N, per 
un moment he pensat que esthvem als <<Pastorets>> i no en el 
Parlament. De veritat. (Rialies.) Pero, bé, la nostra esmena 
proposa el seglient -li admeto, d‘entrada, senyor Escudé, una 
transaccional; no en diguem ar t ic le  33 bis : Fons de Coopera- 
ció Local )>, diguem-ne (< Fons de Cooperació Municipal )>, el 
nom no fa la cosa, pero és més clar, perqul: l’altre seria comar- 
cal, aquest seria municipal i, tant comarques com municipis 
s6n aclministracib local. Hi estem d’acord. 

Una altra esmena que he de fer sobre la marxa, a l’aparlai 

quart, la segona ratlla, alla on diu : <( D’acord amb el que esta- 
bleix l’article 48.2 de l’Estat}}, ha de dir : {d’nrticle 48.2 de 
1’Estatut )>, 

Bé, aquesta és una esmena -avui se n’han dit <<tradicionals 
)>, perb ahir, quan es discutia /’article 2 se’n van dir (cesmenes 
clhssiques>>- classica; la d’ahir a l’article 2 devia ser una 
esmena clhssica de l’antiguital grega, i aquesta, que és una 
mica més moderna que l’esmena clhssica, deu ser una esmena 
clBssica de I’antiguitat romana, molt més propiament munici- 
pal% d’altra banda. I nosaltres, que no tenim vel-Eitats histori- 
cistes, no volem anar tan enrere i parlar del municipi romh, 
sinb que voldriem parlar dels deu Últims anys d’ajuntaments 
democritics a Catalunya i pensar que els ajuntaments han estat 
fent -tots els ajuntaments de Catalunya, la major part dels 
ajuntaments de Catalunya, i les excepcions confirmarien la 
regla- una tasca notable de modernització dels pobles i les 
ciutats de Catalunya, de recuperació de les infrastructures, de 
superació dels desequilibris territorials i socials i, en general, 
ho han estat fent bé, i han estat contribuint decisivament a la 
superació d’uns quants problemes de Catalunya corn a conjunt. 
I aixb ho han fet els ajuntaments amb recursos escassos, a m b  
competkncies confuses, i sovint amb un menyspreu -relatiu 
almenys- del paper que constitucionalment i estatutiriament 
ha correspost, correspon i correspondra en el futur als 
ajuntaments. 

A vegades s’ha discutit el paper dels ajuntaments com a ad- 
ministració pública vinculada al conjunt d’un esquema d’Estat 
que hem anat definint, a través de la Constitució, com a Estat 
de les Autonomies, i se’ns ha negat el pa i la sal a l’hora de 
considerar-nos una p e p  clau en la construccib del sistema de- 
mocritic i en la defensa d’una estructura i organització d’aquest 
país d’una manera determinada. Moltes vegades s’ha presentat 
els ajuntaments com a elements de conhntacib, de fre, de la- 
minació, d’abstaculització de la consolidaci6 de I’autonomia 
de Catalunya. I nosaltres defensem tot el contrari : nosaltres 
defensem que des dels ajuntaments s’ha estat fent una tasca sb- 
lidament de consolidació de I’aautonomia catalana, que s’ha 
estat fent de manera patriotica i generosa, més enlli del que re- 
cursos i competkncies permetien, i permetin-me que aquí es- 
menti un discurs de fa deu o dotze dies, a Palafrugell, del Molt 
I-Ionorable President de la Generalitat, quan, a petició de I’AI- 
calde de Palafrugell, de diverses inversions en infrastructura 
d’aigua i carreteres, el Molt Honorable President de la Genera- 
litat li contestava i l i  deia : ({En aquest país s’han fet moltes 
coses, tots n’hem fetes moltes; segurament, n’hem fetes més 
de les que podiem fer, totes s’hauran de pagar; aquest és un 
pais saludable, les pagarem, perb potser haurem de cornenGar a 
fer pedagogia política i explicar que no se’n poden fer tantes 
corn se’ns estan demanant,). La veritat és, en tot cas, que els 
ajuntaments han afrontat una demanda social Bmplia, que va 
molt més enlla --molt mks enlli- del que estrictament, per 
competkncies, les lleis ens reconeixen. De tal manera que els 
ajuntaments han hagut d’afrontar un conjunt de necessitats i 
han hagut de dotar pressupostiriament partides per atendre ne- 
cessitats socials que no eren estrictament de la. seva competen- 
cia, i aixo ho han fet esperant que arribés el dia de la dotació 
d’un fons de cooperació municipal de Catalunya en quk s’inte- 
gressin aquelles parts, encara insuficients, de transferencies 
dels Pressupostos Generals de 1’Estat al Pressupost de la Gene- 
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ralitat -que vostks apunten comptablement i aixo els fa 
crkixer el Pressupost global de la Generalitat de Catalunya, 
perb que ara com ara, tal corn estan les coses, amb unes 
quantes coses pendents, fan simplement d’oficina pagadora-, 
i amb i’afegitó que nosaltres proposem, i aquest és el sentit de 
la nostra esmena, de no pas gaire més d’un 1Oo!0 d’aquestes 
transferkncies provinents dels Pressupostos Generals de I’Es- 
tat per fer que entri l’irnperi de la racionalitat i se superi I’irnpc- 
ri de la discrecionalitat en el repartiment de diners públics del 
Pressupost de la Generalitat en la seva assignació i atribució als 
ajuntaments. I vostks, naturalment, diran que no, malgrat que 
hi ha arguments suficients --no d’avui, sinó cl’aquest debat 
classic- que avalen que avui hi ha les condicions perquti: 
aquest Fons de Cooperació Municipal de Catalunya es nod- 
reixi, amb una partida pressuposthia que pot ser perfectament 
d’aquests 15 .O00 milions de pessetes que nosaltres proposem. 
Acceptaríem, fins i tot, descomptar els 1.250 milions del Fons 
de Cooperació Comarcal; hi estariem d’acord de seguida. 

Hi ha arguments suficients que, des dels ajuntaments s’han 
reiterat des de P’any 84, en el debat de Pressupostos, tarnbi: en 
aquest Parlament, i, per exemple, en les assemblees de In Fe- 
deració de Municipis de Catalunya, a Reus, el gener de I’any 
85; a la Seu d’ürgeli I’abril del 1986 i a Sant Sadurní d’Anoia el 
novembre del 1987. I a aquestes peticions raonables d’algun 
grup polític en aquest hemicicle o de la Federació de Municipis 
de Catalunya en alguna de les seves sessions hi ha hagut re- 
spostes prou clares de persones prou rellevants del Govern de 
la Generalitat, com peryue avui dificilment es pugui defensar 
la no-dotació del Fons de Cooperació Municipal de Catalunya. 

Vull esmentar en aqucst sentit les declaracions que feia el 19 
de gener de 1985, a Reus, en resposta a les conclusions de I’as- 
semblea de la Federacib l’aleshores Conseller d’Economia i Fi- 
nances, Josep Maria Cullell, o les deciaracions que feia el 19 
d’abril dc 1986 en la cloenda de l’assemblea de la Federaci6 de 
Municipis de Catalunya, a la Seu d’Urgell, l’aleshores Con- 
seller de Governaci6, Honorable senyor MaciB Alavedra. 

Perb vull afegir encara com a arguments els que feia servir 
per rebatreh I’Honorable Conseller de Governacib, en aquells 
moments, senyor Alavedra, en el mateix debat que avui 
tenim, en la sessió del -justament - 28 de desembre de 1984, 
EI senyor Alavedra deia : <(Jo, a aquests motius polítics, corn 
que en cl dia d’ahir van ser claraments dits, també hi faré una 
referencia breu, pers es tracta de concretar que, corn que el sis- 
tema de finanqament de les autonomies, en general, i de la Ge- 
neralitat, en particular --que és la que aqui ens interessa- és 
deficient, molt deficient, i que aquesta és una coincidkncia ge- 
neral en la qual tots estem d’acord, i que la Generalitat t& un 
marge de maniobra molt petit.. ., i aixb bs cert, i amb el senyor 
Nadal hem tingut converses sobre aquest tema i sap perfecta- 
ment que el marge de maniobra proporeialment als habitants 
que te I’Ajuntamcnt de Girona o quc té I’Ajuntament de 
Lleida, per citar un altre diputat alcalde, s6n més grans que el 
marge de maniobra que té la Generalitat proporcionalment als 
habitants de Catalunya. I aquest k3 un fet. I aquest marge de 
maniobra tan petit s’ha de tenir molt en compte i es molt cleter- 
minant en el moment dc prendre o no prendre la decisió actual 
de creació d’un fons de cooperacib municipal. El marge de ma- 
niobra 6s petit perquk =-i aixb ho sap tothom- el sistema de 
valoració de transferkncies, encara que hi hagi impostos cedits, 

el que realment csta cedit és el rendiment dels impostos com a 
quantitat a compte, perquk realment el sistema de valoració de 
les transferhcies es basa en el cost efectiu, que 6s el cost direc- 
te, el cost indirecte més les inversions)). Deia el senyor Ala- 
vedra : {c És evident que, fins que no estigui resolt aquest terna 
del finangament de la Generalitat, nosaltres no podrem accep- 
tar la creacib d’un fons de cooperació com el que aqui se’ns pro- 
posa, malgrat el seu interks polític evident i malgrat -com es 
deia ahir- estar d’acord amb el principi)). I encara deia el 
senyor Alavedra, més endavant : <(Hem de tenir una nova fór- 
mula de financament abans de l’any 86 que cns permetri re- 
soldre també el finanpiment, i conjuntament, dels ens locals 
o .  Perb aixo no ha passat, perquk hi ha hagut una fórmula dc f i -  
nanGament i no hi ha hagut, en canvi, una fbrrnula que ajudi 
els ens locals des deis pressupostos de la Generalitat per incre- 
mentar les seves dotacions pressupostaries. 

I I’altre argument, que em sembla més curiós, pero igual- 
ment interessant, ks el d’una cornunicaci6 amb una data tan 
sirnboiica per a tots nosaltres i per a Catalunya com del 23 d’a- 
bri1 de 1987, registre de sortida del Departament d’Economia i 
Finances també el 23 d’abril de 1987 i registre d’entrada a la 
Federdció de Municipis de Catalunya del 28 d’abril del 87, on 
l’aleshores Conseller d’Economia i Finances, senyor Josep M. 
Cullell i Nadal, em deia, en la meva condició no de diputat, 
sinó de President de la Federació ; <<Benvolgut amic, en re- 
sposta a la vostra carta del 15 d’abril amb la pcticib de la incor- 
poració en els pressupostos de la Generalitat del Fons de Coo- 
peració Local de Catalunya, em plau informar-vos que passo el 
tema al meu SUCC~SSOI- amb la meva especial recomanació que 
consideri prioritari l’estudi de la vostra sollicitud. Rebeu la 
meva cordial salutació. )) 

La veritat és que tant l’autor de la carta -ahir present i avui 
absent per raons pressuposthries- com el que havia de rebre 
les peticions de prioritat per a la creació del Fons de Cooperacib 
Local en els pressupostos, ahir i avui, assisteixen impivids a la 
flegma britimica de ¡’actual Conseller d’Economia i Finances 
en aquesta discussió pressupostiria, i naturalment deu ser 
molt clificil que es puguin modificar aquests pressupostos vista 
la situació. 

Jo ho sento, perquk les coses han anat així i voldria que fos 
un debat absolutament amable, perb aquests són els nostres ar- 
guments : ja sé que els vots són els vots i la majoria és la majo- 
ria, i estic absolutament convenqut que no ens admetran I’es- 
mena; voldria, almenys, haver tocat la conscikncia i haver 
aconseguit crear mala consciencia a uns quants diputats alcal- 
des de la majoria. 

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

El Sr. PRESIDENT : Grhcies, senyor Nadal. El senyor 
Escudé té la paraula. 

EI Sr. ESCUDf3 : Gracies, senyor President. Intentaré con- 
testar aquest allau d’explicacions i arguments que ens ha donat 
el senyor Nadal. 

El senyor Nadal ha fet una refcrtincia a una citació que, 
segons semblava -nu ho sé, potser si- era dels <<Pastorets>> 
: no sé si era dels <<Pastorets>>, pero el que ell ha dit ara, que in- 
tentava que la seva intervenció fos amable, jo crec que ho ha 
aconseguit -tots hi estarem d’acord- i que, quan ha dit que 
no intervindria dcs de la seva vessant historicista, doncs, haig 
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d’entendre que t6 una vena humoristica molt encomiable, 
Ara, el senyor Nadal ens ha dit que aquesta és una esmena 

clissica, i jo diria que l’esrnena no és clissica, que el que és clis- 
sic és I’argumentacib que ens ha donat el senyor Nadal, 
perque, per dir-ho curt i ras, jo estic totalment d’acord amb les 
explicacions que ens ha donat el senyor Nadal. Perquk el que 
nosaltres no voldríem -i em sembla que interpreto el criteri 
de tot el grup, fins i tot d’aquests companys que el senyor 
Nadal ha recordat que són alcaldes-, el que voldríem que no 
es plantegh mai és el senyor Nadal, com a portaveu dels muni- 
cipis de Catalunya, enfrontat amb el Govern de la Generalitat, 
portaveu d’un organisme opressor, tendenciós, contrari als 
ajuntaments (remor de v m s )  . Tant és que no 6s així, senyores i 
senyors diputats -especialment del Grup Socialista, que rn’in- 
crepen, amablement-, és que, corn em recordava fit un 
moment el senyor President de I’Associacib Catalana de Muni- 
cipis, almenys estadísticament, som més representatius les 
nostres forces polítiques de Converghcia i Unió dels munici- 
pis de Catalunya, de l’ordre dels 600 municipis, que no pas 
altres forces polítiques.. . (riul/es). Les estadístiques no men- 
teixen, senyora De Madre (rialles). 

Pero, bé, el que jo  voldria dir.. ., bé, hi ha una excepció, la re- 
ferkncia dtirna que ha fet a un escrit, perqu8 d’aquests escrits 
que llegia el senyor Nadal, jo els coneixia practicament tots, no 
perque tingui un accés privilegiat -que no el tinc, en 
absolut- a la informació del Consell Executiu, sinb perque el 
senyor Nadal en algunes ocasions, i alguna altra vegada algun 
iElusúe diputat del Grup Socialista, ens l’ha llegit --perque 
precisament aquest any, l’any 84, que vostk anava insistint en 
unes manifestacions dei senyor Macia Alaveha, jo mateix en 
aquells moments defensava el pressupost del Departament de 
Governació, i recordo que vaig assistir meraveIlat a un inter- 
canvi de pirotecnia parlamentiria entre el senyor Alavedra i 
vostb sobre aquest tema-, i amb tot el que diu vostk hi estic 
d’acord : ara, l’única excepció que deia -perqu& he vist uns 
gestos de negativa rotunda per part del successor del senyor 
Cullell, quant a aquest escrit-, aquest és l’imic escrit que jo 
no he vist; tots els altres ens han circulat i en anys anteriors 
s’havien utilitzat com a argumentació a les esmenes de vostk. 

Ara, jo li deia, el cihssic és I’aargumentació, el classic no és 
l’esmena. I per que? Ja que se citen fragments del f k r i  de Ses- 
sions, jo els voldria llegir també un fragment d’un Lliuri de Sessi- 
ons -perrneti’m la petita petulkncia, si es pot dir. AI Diwi de 
Sessions del dia 1 3  de novembre del 85, a la plana 2.088, que 
era el butlletí nhmero 47, de la skrie P, jo  -jo- els explicava a 
tots vostks en ei moment de fer l’explicació de vot d’una modi- 
ficacib del Reglament de la Cambra, pel que fa referkncia a les 
esmenes del Pressupost, al que aleshores era l’article 11 I ,  i ara 
és el 112 -si no ho recordo malament-, que era el lema del 
canvi de partides d’aites i baixes en departaments diferents, i jo 
els deia en aquell moment : d o  crec, n’estic cotwengut, 
perque és així i perque conec els bons dots parlamentaris dels 
meus contradictors aquest vespre, que veuran, i els emplaqo ja 
des d’ara, corn vostks en els propers pressupostos de la Genera- 
litat tindran l’habilitat i l’enginy suficients per presentar exac- 
tament la totalitat d’esmenes que vulguin amb la mateixa in- 
tencionalitat que teniem. I, aixo, el senyor Nadal i tota una 
pila d’dtres senyors diputats socialistes i diputades -que m’i- 
magino que sortiran a continuació d’aquest debat- ho han 

confirmat; rn’han atribuit, m’han confirmat els dots de profeta, 
perquk realment per a nosaltres, senyor Nadal --i perdoni’m 
que no entri mks en aquest debat de filosofia municipalista, 
que compartim-, aquesta és la finalitat de I’esmena concreta 
-els 15.000 milions-, i aleshores aquesta esmena número 
157 te un af‘egitb, que és el que ha permks a vostk aquest allau 
d’explicacions d’ordre polític, d’ordre municipalisla en gene- 
ral, que diu : {(Apartat segon. S’autoritza el Consell Executiu 
a fer les transferkncies de crkdit necessiries en el pressupost 
del 1989 per la1 d’assolir aquesta quantitat de 15.000 milions. M 
Vol dir que <<ja us espavilareu)>. Aleshores, és clar, aixb és un 
donar la volta a una objeccib : en tinc els meus dubtes, pero 
bé, ho accepto, es correcte, la Mesa ho ha acceptat en el seu 
moment, la Mesa de La Comissió i, per tant, aquí estem discu- 
tint aquest terna grkcies que voste i els seus companys, amb el 
seu enginy, han aconseguit sobrepassar aquesta hipotktica bar- 
rera, que jo els deia que no existia i que facilitaria el debat, i em 
sembla que ho esta produint. 

Ara, deshores, el que sí que no puc fer jo, evidentment, és 
agafar aquesta esmena i discutir només aquesta esmena, hs 
obvi que vostb, senyor Nadal, defensi aquesta esmena, corn és 
obvi que després vagin sortint tota una tirallonga de diputats 
socialistes defensant la seva esmena O el seu camp concret d’es- 
pecialitat. ks ciar, nosaltres, i en aquest cas ..., i aquesta va ser, 
crec, una bona decisi6 per part del portaveu autkntic -com 
vosth deia- del Grup, que el debat de la totalitat i el debat de 
l’articulat d’aquest Pressupost el portés un Únic ponent per 
donar aquesta idea d’unitai ...; per a nosaltres el pressupost de 
la Generalitat no és un calaix de sastre, de coses diverses, sinó 
que constitueix una unitat. hs clar, aleshores, a mi, se’m fa 
molt dificil, evidentment -i amb aquesta argumentacib que 
he dit que compartia, de necessitats de suplencies dels 
ajuntaments-, dir : {(no, 6s impossible, 15.000 milions>>. 
Perb 6s que, 6s clar, aquesta és I’esmena 157; és que després 
vindri I’esmena 204, que vu2drA 2.000 milions per a formacib 
empresarial, amb la mateixa mecinica, i vindrA l’esmena 205, 
que voldrh 4.000 milions per a la gratu’itat i millora de l’enseny- 
ament, i totes i cadascuna d’aquestes esmenes, de manera indi- 
vidual, són justes, i correspon a allb que -ho recordaran- 
1’Honorable Conseller d’Economia i Finances va dir en la pre- 
sentacib del Pressupost, que va dir : &s que per atendre ne- 
cessitats urgents, peremptbries i justes hauria de disposar de 
55.000 milions més, el doble del que jo podia disposar)). I ales- 
hores vindrh l’esmena 205 --i continuo-, de 4.000 milions, 
per a la gratu’itat i millora de I’ensenyament; l’esmena 207, de 
1.000 milions, de pacte cultural; ¡’esmena 208, de 2.500 mili- 
ons, de millora de I’atenció sanitiria; vindra l’esmena 209, de 
1.000 milions, pes assegurar la seguretat escolar i la lluita 
contra la drogaaddicció; vindrB l’esmena 2 13, de I. 500 milions, 
per millorar la indemnització compensalbria de muntanya, i 
vindri l’esmena 214, de 10.000 milions de pessetes, per a in- 
frastructures de política territorial, del Departament de Política 
Territorial; vindri després, tambk -sí, vindrh-, I’esmena 
214, de 200 milions de pessetes, per al circuit de velocitat de 
Catalunya; vindrh desprks I’esmena 219, de 5.000 milions de 
pessetes, per a un pla d’ocupació juvenil; vindrh l’esmena 234, 
de 100 milions de pessetes, per a una idea molt original, molt 
positiva, de creació d’un fons d’aliments i pensions; vinclrh 
l’esmena 235, de 4.500 milions de pessetes, per atendre unes 
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necessitats de tres comarques agriries; vindra l’esrnena 253, 
de 10.000 milions de pessetes, per a fons de lluita contra les 
bosses de pobresa.. e Ja veig que estic esgotant la seva paciknci- 
a,.. (Remor de veus.) 

El Sr. PRESIDENT : No, a part de la paciencia, que crec 
que no I’esgota, esgota ei temps, eh? (Rialles) 

El Sr. ESCUDI? : Grhcies, senyor President. Bé, en definiti- 
va, em sembla,.., i em deixo, em salto toles les esmenes inter- 
rnedies a aquestes, que no és que no demanin res, es quc ni 
vostes s’atreveixen a xifrar-ho, i quc, pcr tant, sumant totes 
aquestes que he cspecificat, pujaven el que li deia ahir al 
senyor Magí Cadevall; si hi afegim aqueils 16.000 milions, que 
va quedar clar amb aquella esmena tecnica que anavcn per mil- 
lorar el pla d’universitats, se’n va 73.600 milions de pessetes 
-el senyor Martí Carnicer diu que no, perb podem discrepar 
100 milions, 1 .O00 milions amunt o avall, tant l i  fa, 

Perb, bé, en definitiva ... I per aixb em sembla que jo, em 
sembla que era al senyor Magi Cadevall, Ei vaig dir : <<ks que 
aixb em recorda el que va dir el primer alcalde de Catalunya 
quan deia que determinades ... r) (remor de veus) -si, si, em 
sembla que tots sabem qui Bs el primer alcalde de Catalunya, 
almenys el nostre Grup ho sap perfectament hemor de VPUS.)-, 

((el primer alcalde de Catalunya deia que determinades esme- 
nes eren una carta als reis i que la seva presentacih no era mks 
que un desig de protagonisme i de fer-se nolar)). Jo no diria 
tant, perb, en tot cas, votarem en contra de les esmenes. 

Gracies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Grhcies, senyor Escuclé. Acabat el 

Esmena I 5 1, dcl Grup d’hieiativa per Catalunya. 
Vots a favor? 
(IJ.  SI; Saura s’uixeca pt~iior.imJ 
El Sr. SAURA : Senyor President, ha estat votada, la 15 1. 
El Sr. PRESIDENT : Ah, no, la 152, del Grup Socialista. 

debat, passem a continuacib a les votacions. 

Perdó. GrAcies. 
Vots r? FdVOr? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
L’esmena ha estat rebutjada per 38 vots a favor, 64 en contra 

i 9 abstencions. 
A continuació votcm I’esmcna 153, del Grup Mixt. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Perdó ... L‘esmena ha cstat rebutjada per 39 vots 1.1 favor, 64 

Esmena 154, cicl Grup Iniciativa per Catalunya. 
Vots a favor? 
Vots cn contra? 
A bstcncions? 
L’esmena ha cstat rebutjada per 42 vots a favor, 64 en contra 

i 5 abstencions. 
L’esmena 155 esta decaiguda; no cal votar-la. (Remor. de 

veus.) Si, senyor Latorre, en votar les anteriors ha quedat de- 
caiguda totalment aquesta esmena. (Remor dí? VPUS.) Amb la 
153, hi ha impliclta aquwta. 

en conira i 8 abstencions. 

(LY. Sr. LLntorrt. s ’aixwu pwpmiut:) 
El Sr. EATORRE : No és pas la nostra inierpretacih, perb si 

voste ho cntén uixí, així serii, per6 vaja... (Hiulld 

El Sr. PRESIDENT : Així 6s. (Rialles.) 
Esmena 156, del Grup Iniciativa per Catalunya. 

Vots en contra? 
Abstencions? 
L’esmenn ha estat rebutjada per 42 vots a favor, 66 en contra 

i 5 abstencions. 
A continuació votem l’csrncna 157, del Grup Socialista. 
Vots a favor? 

. Vots en contra? 
Abstencions? 
L’esmena ha estat rebutjada per 45 vots a favor, 66 en contra 

i 2 abstencions. 
A continuació votem l’aarticle 33, de conformitat amb ei text 

dei Dictamen de la Comissió. 
Vots cz favor? 
Vots en contra? 
Abstencions‘! 
L’artick 33 ha estat aprovat per 66 vots a favor, cap en 

Fins a les quatre i quinze minuts, se suspen la sessió. 
(Sbn dos quarts de tres úeS migdia i cinc rninutnd 

VO t s a filvar‘? 

contra i 47 abstencions. 

La smici es rqwen a tres quarts de cinc de la tarda. Presideix el 
M. H. S): President del Parlament, acompanyat de tots els mem- 
bres de la Mescc, la qual ks assistida pí’r l’OqfFcia1 Mqjol; I’Oidos de 
Comptes i el lletrat Sr, Yintrb. 

Al banc del Govern seu ei M. H. SK Prmident de lu Generditut, 
acumpanyat dels I% Srs. Consellers de Governcrciir, d Economia i 
Financ~s, d’h’rmwyurnent, de Cidtura, de PolÍtica Territorial i 
Obres Públiques, dYgriuultura, Ramaderia i Pesca, dc! ficbull, 
d ’hdhtria i Etivrgia, i de Comerg, Consum i Turisme. 

El Sr. PRESTDENT : Es rcpren la sessió. 
Senyories, correspon ara, en aquest moment, passar a votar 

Vots a favor? 
l’article 34, que no té esmenes. 

Vots en contra? 
Abs tendons? 
L’articie 34 ha estat aprovat per 53 vots a favor, cap en 

Passem a continuació a votar les Disposicions Addicionals; 

Votem la primera Disposici6 Addicional. 
Vots a favor? (Puusu.) Si no hi tenen inconvenient, Ics vota- 

ríem totes juntes? Doncs, votarem les nou primeres totes 
juntes. 

contra i 40 abstencions. 

les nou primeres no tencn esmenes. 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquestes Disposicions Addicionals han estat aprovades per 

56 vots a favor, cap en contra i 38 abskncions. 
Passem a debatre la Disposició Desena, que té dues esme- 

nes; la primera, del Grup d’lniciativa per Catalunya, que és la 
número 158. Per a la seva defensa, té la paraula I’ll.lustre Dipu- 
tat senyor Saura. 

EI Sr. SAUKA : Gricies, senyor President. La nostra 6s una 
csmena de supressió d’aquesta Disposicib Addicional, supres- 
sió que pretén, en definitiva, que la Disposició Addicional, 
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quan diu que l’lnstitut Catala del SbJ ~ p o t  fer Ú s  de la via de la 
compensació per cobrament de crkdits al seu favor, derivats de 
convenis amb entitats locals per al finanqarnent d’actuacions 
en matkria &habitatge>>, el nostre Grup entén que les relacions 
entre administracions per al cobrament de crkdits, de qualsevol 
tipus de crkdits, no es pol resoldre per la via de la compensació, 
i en aquest sentit estimem que no és <<de rebut}) aquesta Dis- 
posició Addicional, En definitiva, per tant, estem per 1st su- 
pressió de tota la Disposicib Addicional Desena. 

Grhcies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Gracies, senyor Saura. Per a un torn 

en contra? 
El Sr. ESCUDI? : Sí, gracies, senyor President, pero hi ha 

l’esmena 159, del Grup Socialista, que és idkntica, i podriem 
esperar. 

El Sr. PRESIDENT : Pel Grup Socialista, té la paraula 
I’IlIustre Diputat senyor Oliart. 

El Sr. OLIART : Gracies, senyor President. Be, nosaltres 
fem nostra també la intervenció del portaveu d’Iniciativa per 
Catalunya, senyor Saura, perquk la nostra esmena també és de 
supresib de la Disposició Addicional Desena, perb donarem 
uns quants arguments més, que ens semblen importants. El 
primer és que ja hi ha el Reial Decret 781/86, exactament, l’ar- 
ticle 182.2, i €a Llei de Bases de Regim Local, article 109, que 
ja preveuen la possibilitat de recbrrer a la via de la cornpensacib 
per part dels governs de les comunitats autonomes i dels orga- 
nismes públics. ks a dir que nosaltres considerem ja, per 
aquest sol motiu, que és innecesshria aquesta Addicional 
Desena, perque seria reiterativa i repetitiva. Per& per altra 
banda, nosaltres també creiem, i aquest seria el segon argu- 
ment, que el recurs de la via de la compensació ha de constituir 
l’excepcib i no lu normalitat, perquk l’aplicació indiscriminada 
d’aquesta norma posaria en perill la continu’itat d’irnportants 
programes municipals i, en darrer terme, lesiona els interessos 
legítims dels usuaris, de les terceres persones, i aquí vull recor- 
dar la intervenció de la 11-lustre Diputada senyora Rosa Martí, 
que va tocar també ei mateix tema, i que es va referir a la reco- 
manació del Sindic de Greuges, posant l’atenció sobre l’ús in- 
discriminat de la via de la compensació. Pero, a més a més d’a- 
quests dos arguments que podrien ser, un de tipus formal, jurí- 
dic, i, l’altre, una consideració de tipus també general, nos- 
altres creiem que en el cas aquest de l’rlddicional Desena, que 
fa referkncia a I’iNCASOL, hi ha una raó molt específica, i 6s la 
següent : és el caricter social que tenen les actuacions munici- 
pals en materia d’habitatge. I quk vol dir aixb, senyores i seny- 
ors diputats? Doncs be, que les actuacions municipais van di- 
rigides, precisament, a les classes socials més necessitades, all0 
precisament que no fa I’INCASOL I que vol dir aixb? BB 
doncs, que van adrqades a famílies de recursos molt minsos, i 
aixo fa que, de vegades, aquestes famílies siguin insolvents i 
no puguin pagar les seves quotes d’amortització i d’interessos. 
I, per altra banda, els municipis fan també allb que no fa 1’TN- 
CASOL, que és construir habitatges en rkgim de lloguer, i ales- 
hores s’ha de buscar la via per la qual els lloguers que cobren 
els municipis, doncs, coincideixin amb les quotes d’amortitza- 
ció d’interessos que els mateixos municipis han de pagar a I’IN- 
CASOL 

I jo vull recordar a l’JI4ustre portaveu de Convergencia i 
Unió, que és cap de hposicib it Terrdssa, que precisament en 

el municipi de Terrassa s’han constru’it 400 habitatges de llo- 
guer, en rkgim de lloguer, i que hi ha moltes dificultats per part 
de 1’Ajuntament de Terrassa per poder fer efectiu precisament 
aixo : els crkdits que I’INCASOL al seu moment, rnitjanqant 
conveni, els va atorgar. I aquesta és una reclamació, és una de- 
manda que ens fan quasi tots els ajuntaments, per6 jo ho he ex- 
plicitat precisament el de Terrassa per la condicib del portaveu 
de Convergkncia en aquest Ajuntament. 

Finalment, jo voldria dir que constatem una voluntat de con- 
vertir una norma en norma imperativa i d’obligat compliment, 
una norma que, en qualsevol cas, sempre és facultativa; és a 
dir que és I’Adrninistració la que en un moment determinat la 
pot utilitzar, per@ l’ordenament li ho permet, perb que, na- 
turalment --i aquesta és la nostra consideracib i 
recomanacib-, s’ha de fer sempre amb molta cura i mirant 
cada vegada quines són les circumstancies que concorren en 
cada cas. 

Moltes gracies, senyores i senyors diputats. 
El Sr. PRESIDENT : Gracies, senyor Oliart. Per fer el torn 

en contra d’aquestes dues esmenes, tk la paraula 1’Mustre Di- 
putat senyor Escudé. 

EI Sr. ESCUDI? : Gricies, senyor President. Aquesta 
esmena també és una de les esmenes historiques, de les tradici- 
onals, i crec que tots els anys -o almenys en els darrers anys, 
en quantitat ci’anys- s’ha plantejat, i és una d’aquelles esme- 
nes que, la veritat, haig de confessar que a mi sempre m’ha pre- 
ocupat o m’ha inquietat, ei fet que es vagi repetint, perquk 
-potser és perquk no conec ei tema a fons, deu ser aixo- és 
que em sembla que no és contrari als ajuntaments, sinó que fa- 
cilita l’activitat dels ajuntaments. Per aixb em sorprenen una 
mica les explicacions que s’han donat, especialment pel senyor 
Oliart, en aquest sentit de restricci6. 

De tota manera, aquí s’han donat uns arguments, com dir 
que la via de compensació ja estB establerta en un decret --i, 
efectivament, ho diu el mateix text de la Disposició Addicio- 
nal, i, per tant, no cal insistir-hi. Nosaltres creiem que si que 
cal, perquk no parla en general d’aquesta compensació que 
permet el decret, sin6 que diu : momés en el cas concret de 
convenis amb entitats locals per al finanqament d’actuacions 
en materia d’habitatge)}. Aleshores, per tant, aquí no hi ha re- 
lació amb el tema que plantejava la IHustre senyora Diputada, 
senyora Rosa Martí, per& ella feia referkncia al terna més ge- 
neral, concretament d’extinció d’incendis. Per tant, és una ma- 
teria diferent. i, per una altra banda, és una materia difercnt 
per un altre aspecte, perquk, si no ho recordo malament, I’es- 
mena que debatíem ahir amb la senyora Diputada era una 
esmena en quk es demanava una cautela especial de cara a pa- 
gament de subvencions a aquells ens, a aquells destinataris 
-que podien ser ajunhments o qualsevol altre organisme o 
persona, quan aqui només són ajuntaments- que tinguessin 
deutes amb la Generalitat. I aquí no es tracta de cauteles de 
subvencions, sinó que es tracta d’un mecanisme perfectament 
admissible en dret -tant en el privat com en el phblic- que és 
lacompensació. 

Per altra banda, l’llhstre Diputat senyor Oliart ens ha co- 
menpt parlant de l’excepcib i cap al final de la seva intcrvenci6 
ens parlava de normes imperatives. Jo el que voldria dir es que 
queda ben clar el que la primera ratlla del text de la Disposicib 
Addicional Desena diu : <{ L‘Institut Catala del Sbl pot)); per 
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tant, és una facultat, una possibilitat. Per tant, res de res d’ex- 
cepab, ni rcs de res de norma imperativa. 

I, finalment, el que voldria dir 6s que -com deia-, preocu- 
pat per aquesta persistkncia en aquesta pelicib de supressió d’a- 
questa Disposicib Addicional, he tingut un interes especial a 
coneixer que diu l’organisme afectat sobre aquest tema, i em 
dóna una argumentació que, la veritat, no lliga -no poc, 
gens- amb les afirmacions que vostks ens fan, perquk, segons 
I’Institut Catala del Sol, precisament, entén que a traves d’a- 
questa possibilitat permet --i per tant, la supressib ho 
restringiria- una maniobrabilitat a I’administració municipal, 
precisament als ajuntaments -ja sé que ei senyor Oliart ha 
parlat dels destinataris i no dels ajuntaments-, de cara a les en- 
titats locals, permet una maniobrabilitat en el sentit que així 
poden realitzar aportació de sbl municipal en els convenis de fi- 
nanqament d’actuacions en materia d’habitatge. Jo veig que no 
lliga gaire amb el que vostks expliquen, perb aquesta és la in- 
formació addicional que a mi se’m dbna i ,  en tot cas, ja només 
per la mera lectura de I’esmena addicional i dels arguments 
que s’han donat en contra, em sembla, almenys a mi em con- 
venq molt mes el text taI com esta establert, i per aixb ens opo- 
sarem a lasupressib d’ayuest mateix text. 

Gricies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Moltes gricies, senyor Escudé. Proce- 

direm ara a la votaci6 conjunta d’aquestes dues esmencs, 
perquk les dues sbn de supressió, la 158 i la 159. 

Vots a favor? 
Vots en contra? ’ 

Abstencions? 
Aquestes esmenes han estat rebutjades per 40 vots a favor, 

Votem a continuació el text del Dictamen de la Ponkncia. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
La DisposiciÓ Addicional Desena ha cstat aprovada per 59 

vots ii favor, cap en contra i 45 abstencions. 
Passem al debat de la Disposició Addicional Onxcna; hi ha 

dues esmenes, les dues del Grup Socialista, la 160 i la 161. Per 
a la seva defensa té la paraula l’lllustre Diputat senyor Aleu. 

El Sr. ALEU : Moltes grhcies, senyor President. Les defen- 
saré conjuntament. Efectivament, les esmenes 160 i I61 van 
rcferides a la Disposició Addicional Onzena del Projecte de 
Llei que estern debatent. En aquesta Disposició s’autoritza el 
lliurament pel Departament d’ngricultura, Ramaderia i Pesca 
dels romanents de la partida 741.03, <<ajuts per millorar les 
condicions financeres de línies de foment a I’Institut Catala de 
Crkdil Agrari)), i fins aqui el nostre Grup no té cap inconveni- 
ent que sixb es dugui a terme. El tema es que es fixa per a qub 
es volen fer servir aquestes partides. Des que el senyor Curto 
va fcr una interpetlacih sobre els papers que feien la Generali- 
tat i el senyor Guitart, el Conseller senyor Guitart li va contes- 
tar que era molt oportú llegir-los, jo m’hc llegit els volumino- 
ses pressupostos per programes dcl Departament i Ics membri- 
es també del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, i 
alla arribem a la concIusi6 que el Departament fil anar moltes 
vegades repetidament la paraula H foment N, com si aquesta fos 
una prioritat del Departament d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca, <<el foment de I’agricultura),, <(el foment de l’activitat 

59 en contra i 5 abstencions. 

agriria. )) 
I, efectivament, la partida 741.01 es gestiona en el projecte, 

dintre del pressupost per programes, 01 .O1 .O1 a Secretaria Ge- 
neral i es transfereix a 1’Institut Catali del Credit Agrari. 
Sembla que s’hauria d’utilitzar en rebaixar el cost dels crkdits 
que els pagesos fessin a 1’Inslitut Catalh del Credit Agrari en 
acollir-se a qualsevol de les línies de foment. 1 llavors jo he 
tingut l’obligació de llegir la memoria del Departament d’Agri- 
cultura, Ramaderia i Pesca, del 1987 -és i’última que ens ha 
arribat, no en tenim cap més-, doncs, bé, I’lnslitut Catalh del 
Crkdit Agrari ha concedit crkdits pel Decret 50/87 per fomen- 
tar coses tan importants en i’agricultura com són l’empresa fa- 
miliar agriria o la ramaderia intensiva o la construcció de bas- 
ses. Saben les senyores diputades i els senyors diputats quanls 
credits s’han concedit amb aquests tres conceptes? Doncs, se 
n’han concedit deu, més concretament dos per al forncnt de 
l’empresa familiar agraria i vuit per a la ramaderia intensiva. 
Perb és que és més curiós, és que si agafem la mernoria, a la 
pigina 681 observem que diu : <<el tipus d’interks mitjh d’a- 
quests credits ha estat 1’1 1,2 i el termini mitja també va ser de 
nou anys)). Aquests préstecs IIQ porten associada cap subven- 
ció dei Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. Ai, 
caram! I el foment? On és el foment? Es donen tres-cents 
quaranta-un préstecs de danys catastrofics amb una subvencib 
dels 4,3 anys de durada, de 14,95 milions; es donen tres prés- 
tecs de 204’4 milions, amb una subvenció de 51,9 milions per 
als 10,4 anys. Aixi és clar que hi ha romanents a la partida 
741 .O1 ! El que cal és que el Departament d’Agrieultura, Rama- 
deria i Pesca --en el fons, el Consell Executiu- canvii la poli- 
tica i faci realment una politica de foment a les realitats page- 
ses, i llavors no hi haurB romanents. 

Mentrestant, el Consell Executiu no esta legitimat a dema- 
nar R E  Parlament una transferencia per cobrir el major cost dels 
préstecs de situacions excepcionals, i ni de molt proveir els 
fons per a insolvencies. No volem dir amb aixb que estem en 
contra que el Consell Executiu actui en les situacions catastrb- 
fiques, perb volem defensar amb tota fermesa que els diners de 
foment vagin per a foment, i, per tant, hem presentat aquesta 
esmena, que no esta en contra de la transferhcia dels roma- 
nents -romanents que no haurien d’existir si hi hagués una 
política &i1 que hauria d’esgotar la partida 741.01 -, pero sí 
que rebutgem que es faci una acci6 en contra dei foment a 1’8- 

gricul tura. És l’actuació del Departament d’Agricultura, Ra- 
maderia i Pesca que porta, voluntiriament o perque no hi ha 
peticions, que hi hagi sobrants, perb jo eis garanteixo que si es 
vol fer una bona politica de foment, els pagesos sollicitaran eis 
crkdits i la partida s’exhaurirh. Mentrestant, convidem tots els 
grups que votin que I’esmena 161, i evitin així una  major de- 
gradacib de la lhia de foment. 

Poden entendre les senyores diputades i els senyors diputats 
que si estem en contra de la transferencia de la partida 741 .O1 
per disminuir el cost dels préstecs per pailiar les perdues degu- 
cies c? fenbmens meteosolbgics, molt més ens oposarem que es 
destinin al fons per a insolvhcies del mateix Institut Catali, de 
Cr6dit Agrari, per les mateixes raons que abans, corregides i 
augmentades, i per aixl, hem presentat cspecíficament l’esnie- 
na 160. Bé és cert que el portaveu adjunt --o no sé corn dir- 
li-, el senyor Escudé, ens ha ofert una transacció que diu 
aproximadament que es gastin tois els dincrs en el punt 
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primer, és a dir, en abaratir ets csedits deguts a danys catastro- 
fics, i, si en sobren, que vagin al fons d’insolvencies. Pero nos- 
altres no la podem acceptar, perquk entenem que és tota la dis- 
posició, a partir de la supressió que proposem, que 6s dolenta 
per se, és intrínsecament dolenta per les raons abans exposades, 
i tampoc votaríem la transacció. 

Per tant, corn que l’esmena 160 queda inclosa dintre de la 
16 1 reti rem l’esmena 160 i demanem a tots eis grups que votin 
l’esrnena 161. 

Moltes grhcies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Grhcies, senyor Aleu. Per fer torn en 

contra a l’esmena 16 1 te la paraula el Diputat senyor Escudk. 
El Sr. ESCUDC : Si, grhsies, senyor President. Realment a 

la vista de l’explicaci6 que ha fet 1’Ilhstre Diputat senyor 
Aleu comprenc el perque no ha estat possible que se’ns adme- 
tés la transaccional que oferiem al senyor Martí Carnicer, a una 
diputada i a tres altres diputats del Grup Socialista, que eren els 
signants d’aquesta esmena 160; aixb sí que ho he entks. Ara, la 
veritat, senyor Aleu, el que no he entbs jo 6s que Iiigui l’argu- 
mentació -almenys formalment- de vostk amb el text de 
l’esmena, perqub, és clar, a la Disposició Onzena comenp 
dient : <(El Departament d’Agricutura pot lliurar a I’Institut 
Catala de Crkdit Agrari els romanents de crkdit d’aquesta pati- 
da,), i el senyor Aleu ens diu, fins aquí hi estem d’acord, prova 
d’aixb és que aqui no es fa. esmena. Ara, després, el senyor 
Meu, hauran vist, senyores i senyors diputats, que fa una argu- 
mentació que arriba a la conclusió que el dolent, l’intimament 
pervers que ens deia era que existissin aquests romanents i és 
contrari a aquests romanents, aixb és el que ens ha dit. Que si 
es fes una política correcta de foment de l’agricultura, els page- 
sos s’acollirien a aquests fons i no hi hauria romanents. Aixo és 
el que m’ha semblat entendre. 

Aleshores, aquí, a la realitat --i el senyor Aleu ho ha confir- 
mat, el1 ha argumentat que és per unes dificultats, pel que 
sigui. .. -, s’ha cobert, de manera molt parcial, durant l’exercici 
de 1988, perque aixo fa referencia a I’exercici 88, aquesta parti- 
da que tenia el Departament d’Agricultura, la 741, d’ajuts per 
millorar les condicions financeres. I arriba -com diu aquí- 
<( existents el 3 1 de desembre)), i aixo lliga amb l’explicació 
que han donat vosths, i el Deparlament es troba amb uns so- 
brants. Pels motius que sigui, vostks han donat unes expiicaci- 
ons per les quals no es fxilita que els agricultors es puguin 
acollir a aquesta partida d’ajuts de foment del Departament 
d’Agricultura. 

Bé, el que aqui se’ls proposa -i vostk deia que hi estava d’a- 
cord al principi- és dir, bé, doncs aquests romanents que no 
es perdin, que el Departament els lliuri a 1’Institut CalalB de 
Credit Agrari. Perb és que aquests romanents ja existeixen, 
I’any que ve podem fer una altra cosa, podem fer el que con- 
vigui, pero parlem dels romanents del 3i de desembre del 88, 
facin el favor de llegir el text de la disposició addicional. 

Aleshores ens diu el senyor Aleu -o el Grup Socialista, per 
no personalitzar- : {{nosaltres no estem d’acord amb la 
segona part H, i la segona part és explicar que ha de fer Yinstitut 
Catala de Credit Agrari amb aquest romanent que rep de part 
del Departament, i que al Departament estaven destinats a 
ajuts per millorar les condicions financeres. I, aleshores, se li 
diu - i  nosaltres ho entenem molt correctament- que ha de 
fer el mateix. I que és el que ha de fer? Ho explica : (< cobrir el 

major cost derivat de garantir els seus prkstecs en societats de 
garantia i asseguranqa agraries quan s’estimi convenient per 
raó de les característiques de determinades operacions actives, 
preferentment els préstecs destinats a ajudar els agricultors i 
els ramaders que han sofert perdues com a conseqükncia de fe- 
nomens meteorolbgics i d’altres situacions excepcionals. )) 1 
per aixo dic que em sorprkn que vostes facin l’esmena de su- 
pressió a aixo, quan jo recordo una de les esmenes tradicionals 
que el Grup Socialista tenia -i recordo que el portaveu de 
vostes en aquesta qiiestih acostumava a ser el senyor 
Ayguadé- que insistia molt que la Generalitat no contribdia, 
no paHiava els problemes dels ramaders, dels camperols, a 
conseqiihncia de fenomens meteorolbgics, i, aleshores, aquí 
aixb és el que es pretén destinar. Destinar per cobrir el major 
cost, perque, és clar, el problema 6s que per a aquests col-lec- 
tius, per a aquestes característiques és lbgic suposar que en 
moltes ocasions hi haurh mes insolvkncies, que tindri un cost 
addicional per a l’lnstitut Catali de Crkdit Agrari. Sbn unes 
operacions financeres que normalment, en criteris de sana or- 
todbxia financera, seria molt refractari a concedir, ara, se li 
diu, aquests romanents, almenys, els has de destinar a aquestes 
operacions, i aixb és el que diu el primer apartat, i és el que l’es- 
mena 161, que és la que continua en peu, és el que vol elimi- 
nar. Pero la segona esmena -la que s’ha retirat, perb que 
també queda inclosa en I’esmena 161, perque I’esmena 161 
vol suprimir la totalitat de la disposició addicional en aquest 
segon parigraf- diu una cosa que ens sembla logica : si mal- 
grat tot, aquests romanents que no s’han esgotat, a 31 de des- 
embre del 88 --o d’aquí tres dies-, que es transfereixen a 
I’Institut Gatali de Crkdit Agrari es destinen a aixb, perb si 
tampoc s’esgotessin, aleshores, hi ha una possibilitat, que és 
que passin a provisionar el seu fons d’insolvkncies i aixb hi va 
Iligat, perquk, per fer aquestes operacions -diguem-ne- fi- 
nancerament arriscades, és més possible que hi hagi unes insol- 
vencies més altes i, aleshores, és obvi que el fons ha de mante- 
nir una determinada proporcib amb la seva cartera de riscos i,  
per tant, ha de preveure, en ortodoxia financera, major previ- 
sió d’insolvhcies. Per aixb aleshores, aixo explica, senyores i 
senyors diputats, que el nostre Grup oferís una transaccional 
dient : com que potser del que es queixa el Grup Socialista, o 
el senyor Martí Carnicer, la signatura de la diputada i tres dipu- 
tats més, es que el text potser és poc entenedor, perque diu 
que pot destinar a l’hstitut tambk a provisionar els fons per a 
insolvencies, per aixb ofer im aquesta transaccional de dir, bé, 
donem una redacció que digui : << ho destinarh, en aquesta pri- 
mera destinacib, perb, si també hi hagués romanent, aleshores, 
podrk ... )) Ara, ja hem vist que el senyor Aleu, des de la seva 
perspectiva argumental, no ho podia admetre, no ho podia ac- 
ceptar, doncs, nosaltres respectem evidentment la seva decisi6 
i, per tant, en definitiva, senyores i senyors diputats, I’esrnena 
que queda en peu no solament pel que nosaltres entenem, sinó 
fins i tot pel que hem entks de l’argumentació del Grup Socia- 
lista, creiem que no s’ha de suprimir aquest segon apartat de la 
Disposició Addicional Onzena i, per tant, hi votarem en 
contra. 

El Sr. PRESIDENT : Moltes gricies, senyor Escudh. Es 
posa a votació aquesta esmena, l’única que queda viva ks la 
16 I, del Grup Socialista. 

Vots a favor? 
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Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha estat rebutjada per 42 vots a favor, 61 en 

Votem a continuació la Disposició Addicional Onzena, 

Vots a favor? 
Vots en cuntra? 
Abstencions? 
Aquesta Disposicih Addicional ha estat aprovada per 61 vots 

a favor, cap en contra i 5 1 abstencions. 
Passem a la Disposició Addicional Catorzena. (Pausa.) La 

dotze i la tretze no tenen esmenes; si no hi ha inconvcnient es 
votaran Conjuntament. 

contra i 9 abstencions. 

segons el Dictamen de la Comissió. 

Vots a favor d’aquestw disposicions addicionals? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Les disposicions dotzena i tretzena han estat aprovades per 

70 vots a favor, cap en contra i 44 abstencions. 
Es passa a la Disposició Addicional Catorzena. Esmena del 

Grup parlamentari Iniciativa per Catalunya, nbmera 162. Per a 
la seva defensa té la paraula I’IMustre Diputat senyor Saura. 

81 Sr. SAURA ; Gracies, senyor President. Aquesta esmena 
nostra és una esmena de supressió de la Disposició Addicional 
Catorzena que diu que <<els ingressos de la Generalitat provi- 
nents del joc estaran afectats a les activitats relatives als serveis 
socials >) a El nostre Grup entén que el finanGament dels serveis 
socials no ha d’anar lligat, en absolut, a h  ingressos del joc. Re- 
petidament creiem que des del Govern s’intenta tenir --o es 
tk- una visió, una concepció dels serveis socials dillada, seg- 
mentada i, fins i tot, de caritat. I pensem, fins i tot, que &mere 
d’aquesta Disposicio Addicional hi pot haver un intent de 
rentar la cara en el tema del joc a Catalunya. 

Per tot aix6, demanem la supressió d’aquesta Disposició Ad- 
dicional. 

Gracies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Moltes grkies, senyor Saura. Com 

que hi ha una altra esmena de supressib del Grup Socialista, té 
la paraula 1’ll.hstre Diputat senyor Sala. 

El Sr. SALA : Moltes gricies, senyor President. Esth clar 
que e1 sistema de loteries gestionades per la Generalitat, a 
través de 1’Entitat Autonoma, es troba en una greu crisi, en 
una crisi econbmica que s’esth traduint, en aquests moments, 
quc la xifra de vendes de loteria és per sota de la meitat de les 
previsions --’esta ,ingressant la meitat del que es preveia 
ingressar-, en una crisi de confianGa que afecta d’una manera 
molt clara els compradors possibles de loteries, que cstan 
girant I’esquena a les loteries de la Generalitat. Aquesta crisi 
també arriba, fins i tot, al mateix Grup de la majoria que ha 
d’anar a obtenir els seus premis -com ha passat amb Conver- 
gencia, a les Corts- a la Loteria Nacional (rialles). i, per hitim, 
una greu crisi de gestió, una crisi de persones que s’esta tra- 
duint en un canvi d’assignació de Depl-lrtaments, amb un canvi 
do les persones responsables de E’EAJA --s’ha cessat fa molt 
poc temps el Director General-, s’ha nomenat ara un nou Di- 
rector General que s’ha demostrat que es incompatible, per 
tiint, ei nivdl ti’errors crcixent que s’estA produint al voltant 
d’aqucsk tema va en incremcnt. 

A aquesta crisi el Consell Executiu nomes rcspon amb ope- 

racions de maquillatge; és incapq de reconbixer el fet evident 
que es va cquivocar greument en el moment d’iniciar el siste- 
ma de loteries, que es va agafar un mal cami, un pkssim camí, 
i, simplement, el que en aquests moments s’esta fent és passar 
corn es pot i tirar endavant operacions de maquillalge. 

Aquesta Disposició Addicional --la Catorzena- és clai-a- 
ment un intent de maquillar, un intent de rentar la cara, un 
intent d’arnagar una realitat que es incbmoda -ho entenc pel 
Consell Executiu, perque jo entenc que la gestió de I’EAJA és 
una realitat profundament incomoda- i s’intenta fer una ope- 
ració de camuflatge i tapar el joc, I’Entitat Autonoma del Joc, 
amb el Renestar Social, amb la santa paraula del ({benestar 
social D .  

En el moment de posar en marxa aquestes loteries, quan 
semblava que anirien d’una altra manera, es va intentar tapar o 
donar ales a Ics vendes de les loteries amb la phtria, s’intentava 
assimilar a un sentit patriotic el fet de comprar loteries de la 
Generalitat. Aixb, en aquests moments, ja no s’atreveixen a 
fcr-ho i em sembla be, perb han hagut de retrocedir un pas i 
s’intenta tapar o camuflar-ho amb el tema del benestar social. 
A nosaltres ens sembla malament perque amb aixb nu estan 
aconseguint millorar les loteries de la Generalitat, sinó que 
estan aconseguint degradar el benestar social, que és una cosa 
molt mks seriosa i es mereix un tractament molt mks rigorós 
del que estan vostes fent amb aquesta Disposició Catorzena. 
Amb aixo no arreglen 1’Entitat Autonoma de Jocs i Apostes, 
no arreglen les seves loteries, que continuaran exactament 
igual en la situació de degradació en qu& es troben, i simple- 
ment el que fan és embrutar -si se’m permet l’expressió- el 
benestar social i els serveis socials d’aquest país. 

Jo crec que és una operació tipica de maquillatge; no hi ha in- 
gressos finalistes. Jo crec que aquest és un absolut joc de 
mans... Comptablement, des d’aquest punt de vista, no té cap 
tipus de sentit, perb en el cas que hi hagués un sentit, els hem 
de dir que no entenem -nosaltres no hi estaríem a favor-, 
pero no entenem per quk tanquen amb 1’Entitat Autonoma de 
Jocs i Apostes. Vostks haurien de saber que la Generalitat 
actua fiscalment sobre una part molt important del joc a Catalu- 
nya. La Generalitat obté un rendiment fiscal, per exemple, del 
joc dels casinos, dels bingos, de les escurabutxaques ..., en 
aquests moments a Catalunya --’aquesta part del joc, sobre la 
qual actua la Generalitat- té competencia la Generalitat i obté 
rendiment fiscal; s’estan obtenint uns ingressos. .. , una xifra de 
vendes al voltant d’uns 400.000 milions de pessetes; en els 
Pressupostos d’aquest any es preveuen uns ingressos per 
aquests conceptes -la taxa de joc, el recarrec de les escurabutxa- 
ques, el joc del bingo- quasi de 26,000 milions de pessetes, i si 
de veritat vostes pretenguessin que el joc ant% a ajudar de veri- 
tat els serveis socials, el Benestar Social de la Generalitat, 
vostks assignarien de manera finalista aquesta part del joc, que, 
a més, és la part, en principi, menys polkmica; no. Vostes van a 
parar només a 6.QOO milions de pessetes, a la previsió d’ingres- 
sos de 6.000 milions de pessetes, que és cl que fa referencia a 
1’Entitat Autonoma de Joc, que 6s la part més petita i, ii més, la 
part previsiblement que m i r i  pitjor si continuen amb aquesta 
política estrictament de maquillatge, i deixen de banda aquests 
26.000 milions de pessetes de la taxa del joc, del recarrec de les 
escurabutxaques i del joc del bingo. 

Si vostks anessin seriosament cap a aquesta idea, que IIQ fos 
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estrictament una operaci6 de maquillatge, fos una operació 
que, de veritat, volguessin -per al que fos- que el joc ajudks 
el benestar social, el que no haurien hagut de fer és agafar tots 
els ingressos que la Generalitat obté del joc a Catalunya 
-tots- no només els de 1’EA.JA i, en tot cas, potser, llavors, 
el tema tindria més scntit. Perb ara. no té cap sentit, simple- 
ment és un intent de tapar una realitat incomoda, i, des d’a- 
quest punt de vista, nosaltres creiem que l’irnica cosa que es 
mereix aquesta Disposici6 és que desaparegui dels Pressupos- 
tos de la Generalitat. I aixb en honor dels serveis socials i del 
benestar social d’aquesl país. 

Mol tcs gricies, senyor President ~ 

EI Sr. PRESIDENT : GrBcies, senyor Sala. Per a un torn en 
contra de les dues esmenes, té la paraula 1’II.lustre Diputat 
senyor EscudB. 

El Sr. ESCUDI? : Sí, gracies, senyor President. Aquesta 
Cambra es -com ha ser- una Cambra plural, perquk hi ha 
molts punts de vista, molts parers, molts pensaments filosofics 
i ,  per tant, és molt dificil que ens posem d’acord en molts 
temes. Pero jo crec, senyores i senyors diputats, que tats 
vostes coincidiran amb mi almenys en una cosa : la totalment 
insubornable i persistent tossuderia de 1’11-lustre Diputat 
senyor Sala en el terna de I’EAJA. Perque el senyor Sala té l’ha- 
bilitat de sortir a parlar de la seva obsessió -anava a dir de la 
seva <<monomania>>- amb el tema de I’EAJA amb qualsevol 
motiu, amb ocasió o sense ocasió. Aleshores, el senyor Sala 
-béq i el senyor Saura també s’hi ha aregit, pero amb un to 
menor i,  per tant, crec que no ha donat unes argumentacions al 
marge d’aquest, i per aixo, potser, m’entretindrk més a cornen- 
tar les paraules del senyor Sala, si és que cl senyor Saura no 
considera, no se sent menystingut. Aleshores, realment 
aquesta persistencia a parlar dei tema -i sort que avui ens hem 
estalviat aquell reguitzell de noms exbtics que. .. Ara vindra? 
Grhcies, doncs, m’esperaré per després,. . (Riul/es.) 

es clar, aleshores, és clar, voler utilitzar totes les ocasions fa 
que, la veritat, jo em senti una mica desconcertat perque 
-escoltant sempre atentament les paraules del senyor Sala- a 
vegades, doncs, sembta que estigui en contra que EAJA 
guanyi diners, altres vegades diu que no n’ha de guanyar cap, 
altres vcgades diu que en guanya pocs -ara est& client que en 
guanya pocs-, diu que la política que es porta ... Ah!, ara jo 
podria dir : és que potser determinades actuacions parlament& 
ries poden contribuir a aquesta baixa d’ingressos; aixo s’ha dit 
en altres ocasions. A vegades el senyor Sala demana que se su- 
primeixin, que desapareguin les empreses que tenen una vin- 
culació instrumental amb I’EAJA; a vegades demana que desa- 
pareguin els contractes; a vegades, diu que a veure on van els 
dincrs, que no queda clar on vcm els diners; a vegades es 
queixa dels dirigents de I’EAJA, quan el dirigent d’EAJA 
-per prbpia voluntat- desapareix, el senyor Sala es dóna un 
caracter de satisfaccib, i ara, pel que sento dir, i comentant o 
ampliant alguna cosa que he llegit a la premsa. d’avui, sembla 
que el senyor Sala -acompanyat del seu distingit a d i t  en 
aquest tema, el senyor Maduefio (rialles)-, doncs, també 
troba malament la persona del nou Director de I’EAJA. I, 6s 
clar, aquí ens trobem, una vegada més, en aquest tema, perque 
diguin-me vostes que vol el senyor Sala, o quk vol el Grup So- 
cial ista. en aquesta esmena concrela, perqui: aquesta emena 
concreta vol suprimir una disposició addicional ben concreta; 

aquesta DisposiciÓ Addicional diu una cosa i aixo és públic i 
notori : YEAJA obté uns ingressos, obté uns beneficis, pocs o 
moits, que es podran valorar de manera diferent pero - i  aixb 
va ser objecte de comentari en el debat de totalitat- que es 
xifra en 6.000 milions de pessetes --i aixb figura en l’estat d’in- 
gressos. Aleshores, si vostes repassen -i aixb crec que ja es va 
dir i m’imagino ..., almenys en Comissió es va dir, tambb en el 
debat de totalitat del Departament de Benestar Social- 
aquesta consignació apareix també en el Pressupost del Benes- 
tar Social, una skrie, una part dels serveis d’aquest increment 
important que vam explicar que hi ha en el nou Departament 
de Benestar Social és motivat per aquesta aportació. Aleshores, 
qu8 diu aquesta tan criticada Disposició Addicional Catorzena? 
Diu que <( els ingressos provinents de la Generalitat N, perdó, 
({els ingressos de la Generalitat provinents del joc gestionats 
per I’ens queden afectats a les activitats relatives als serveis so- 
cials definits a la Llei)). Per tant, aquí, I’únic que es diu és 
aquests ingressos, que preveiem que hi seran, queden afectats 
en aixo i apareixen a l’estat de despeses i contribueixen a mino- 
rar els problemes dels serveis socials, o de les necessitats socials 
que a través dels serveis socials s’intenten solucionar i pal.liar. 

Aleshores diu més. I perdó, i aixb és una cosa que quan no 
es deia se’ns explicava : és que vostes diuen que aquests 
diners van destinats a atencions de tipus benefic i tipus social; 
aixb no ho diu el precepte, aixb no ho diu la Disposició. I aixb 
es deia amb aixb, i es deia en aquests altres ingressos del joc als 
quals el senyor Sala tangencialment hi feia referencia. Ara es 
diu, ara s’especifica de manera formal : es pretén modificar 
una Llei, una Llei anterior del Parlament de Catalunya i es diu 
((aquests diners aniran forGosarnent a aquesta destinaci6 H. I 
se’ns diu : <{no, aixb fora; aixo és un maquiIliltgc>>; aixo 
també m’agradaria saber-ho -dit de passada-, si el <(maquillat- 
gen és positiu o negatiu, perqui: el senyor Sala -si no ho he cs- 
coltat malament - en cinc ocasions en la seva intervenció ens 
ha parlat de maquillatge en sentit negatiu m’ha semblat. En 
canvi, cn  el debat de Pressupostos, en el debat de totalitat, el 
senyor Armet ens va dir que {{només c;iliit fer un petit ma- 
quillatge i estava tot solucionat )). Aleshores, diguin-nos el ma- 
quillatge que hem de fer, quin contingut i quina valoració en 
faran vostks, perquk aixb pot contribuir qiic fem maquillatge o 
que no fem maquillatge. 

Pero anem a la segona part. La segona part quina és? Que si 
-i molt ens agradaria- que ens equivoquéssim -i s’equivoquks 
el senyor Saia- i corn era la línia ascendent dels primers mo- 
ments, dels primers temps d’actuacib de I’EAJA, els ingressos, 
els beneficis que reverteixen a casa nostra dels jocs gestionats 
per la Generalitat superessin aquests 6.000 milions de pessetes, 
aqui es diu també el mateix : ((en el supBsit)r -segon 
apartat - <<dels ingressos efectivament obtinguts en l’exercici 
fossin superiors als inicialment prcvistos a l’estat d’ingressos 
del Pressupost, el Consell Executiu acordari 1’ampliaciÓ dels 
credits consignats per atendrc les accions anteriorment enume- 
rades)), aquesta dels serveis socials, 

Per tant, és una garantia sobre garantia; el que hi ha, hi va, i ,  
si n’hi haguks més, també aniria a aixb. Aleshores, el senyor 
Sala ens deia --i el senyor Saura també- ens parlava que aixo 
era intentar disfressar, amagar darrere el joc una cosa molt sa- 
grada -en el sentit. d’aquesta expressib- corn els serveis soci- 
als; totalment d’acord que aquests serveis socials són sagrats, i 
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per aixo, nosaltres volem pú blicarnent, notbriament, a través 
d’un text legislatiu que aixb sigui així i quc, en principi, 
recollint-se a la Llei de Pressupostos sigui per sempre. 

Jo voldria acabar només dient, recomanant-las, senyores i 
senyors diputats, que llegeixin un llibre que acaba de sorlir, fa 
molts pocs dies, del senyor Francesc Candei sobre la nova po- 
bresa a Catalunya, i veuran la necessitat amb aquest mecanis- 
me i molts altres mecanismes, d’ajudar a donar sortida aIs ser- 
veis socials a casa nostra, (Remor dc v e m )  

GrBcies, senyor President; gracies, senyores i senyors 
diputats. 

EI Sr. PRESIDENT : GrBcics, senyor Escudé. 
(LY, Sv. SaIu s ‘aixecu pwparlur:) 
El Sr. SALA : 67.3, perque clacamcnt he estat contradit per 

I’llhstre Diputat senyor Escudé, li úemanaria l’ús, amb 
aquest article. 

El, Sr. PRESIDENT : Endavant. 
El Sr. SALA : Bé, jo no em dedicaré a ridiculitzar, com ha 

fet el senyor Escudé, jo crec que no és el to adequat, Jo podria 
parlar que el seu comportament estri degradant el debat pressu- 
postari, est& ridiculitzant-10; jo no ho faré. El senyor Escudé 
m’ha dit clarament que jo tenia una w-nonornaniaj>, que era 
una <{obsessió>>. Jo crec que no 6s el to adequat de replica per 
part d’un Diputat a un altre; no entraré en aquest tema. 

EI senyor Escudé, el que no pot fer --i per aixo sí que clara- 
ment dic que m’ha contradit- és no dir veritat quan explica 
les posicions dels diputats al voltant del terna del joc. Aquest 
Diputat i tots els altres diputats dels altres grups que han estat 
temptejant el tema del joc en aquest Parlament han cstat ex- 
pressant des del primer dia, senyor Escudé, des del primer dia 
--i si vostl: no se n’ha msabentat, potser que se n’assabenti, re- 
passi, si vol vosti: cls diaris oficials del Parlament, els butlletins 
del Parlament des del primer dia- s’ha estat parlant de la poli- 
tica de joc del Parlament des de Ir? maleixa direcció i dient exac- 
tament, des del primer moment, les mateixes coses, i no les 
que vostc, avui, aqui ha pretes dir que havíem dit. E no és co- 
rrecte, per part d’un diputat intentar atribuir a altres diputats 
afirmacions d’cxpressions, comportaments que no responen a 
la vcritat. I aquí, simplement, hi ha una veritat que és que I u  
gestió desenvolupada per I’EAJA amb la posada en marxa de 
les loteries ha estat una mala gesti6; una mala gestió des del 
punt de vista de la política comercial, des de la politica de con- 
stitucib d’aquesta empresa, des del punt de vista de la constata- 
cii) i del lliurament dels recursos a empreses de característiques 
poc dares, etcetem-, i aquesta és la histbria del que hem estat 
expressant en aquest Parlament, no la historia que cl senyor 
Escudh -ho torno a repetir, utilitzant una prictia, des del 
meu punt de vista, improcedent per part d’un diputat- ha 
pretks que nosaltres dkiem. Per tant, la nostra coherencia 
davant d’aqucsl terna ha estat permanent, fins que la veritat 
del joc ..., continuarem parlant de1 joc, no per mania, sinó per 
responsabilitat, i la mania i l’obsessib, en tot cas, la tenen 
vostks, senyor Escudé, perquk són fncapqos de corregir una 
realitat que tenen l’obligació de corregir, no amb operacions de 
maquillatge, sin6 canviant radicalment la politica del joc. 

Molles gsicies. 
El Sr. PRESIDENT : Moltcs grhcies, senyor Sala. Vol 

EI Sr. ESCUDI? : Sí, senyor President, iierquk no ha estat 
replicar? 

una intervenció de contradiccions, en tol cas ha comenpnt 
essent d’alhsions i ,  aleshores, si el senyor Sala s’ha sentit ofes 
per I’cxpressió d’mbsessib), i que he dit que estava a punt de 
dir (<monomania>> -estava a punt de dir-ho, perb no ho he dit 
(riulles), almenys dialkcticament -, si aixb, senyor President, 
és una allusió ofensiva, no tinc cap inconvenient a retirar-la i 
que no es reprodueixi en el Diari de Sessions Ara, tota la resta 
és una argumenlació que I’hem sentida sempre, en diverses 
ocasions, i que, hi insisteixo, no és una contradiccih, sin6 que 
és un nau mecanisme de poder expressar un punt de vista i que 
la Mesa l i  permet i que no ha tingut inconvenient a continuar. 

El Sr. PRESIDENT : Moltes gricies, senyor Escudé. El 
Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya manté l’esmena 
164? 

El Sr. CAROD-ROVIRA : Sí, senyor President; aquesta és 
una esmena, la 164, d’addició a la Disposició Addicional Cator- 
zena. Fa uns instants el senyor Escude s’ha referit al pluralisme 
d’aquesta Cambra, i aleshores jo eslava a punt de dir que, tot i 
aquest pluralisme, és evident que, d’un temps en@, sempre, 
en aquesta Cambra, guanyen els mateixos, i aleshores aixb co- 
mporta i significa que, al marge d’altres consideracions, nos- 
altres, si mes no, en aquesta esmena faríem l’afegitó, l’addicib 
d’especificar la concreció de la necessitat d’inforrnar la Comis- 
sió corresponent del Parlament de les ampliacions dels crkdits 
consignats, en aquest cas per part de I’Entitat Autbnoma de 
Jocs i Apostes. Aquesta és una esmena que es basa en criteris 
de control parlamentari, de transparkncia administrativa, i 
sorn conscients que se’ns dira que és tambb una esmena clissi- 
ca de peticib d’informació, unit esmena que, evidentment, té 
un alt nive11 de possibilitats de tenir també una resposta clissica 
O, en tot cas, potser fins i tot ncoclissica. 

Després de la brillant afirrnaci6 literiria del senyor Escudé 
aquest mati, de la <{ pd-lida ombra)) d’una esmena inexistent, 
la metifora pot ser l’avantsala d’una adscripció silent a I’esthti- 
ca literiria romantica i, en tot cas, nosaltres, fidels a aquestes 
esmenes de caracter tradicional i histbric, no ens estern de dir 
que fem nostra aquella afirmació que tot el que no és tradicici 
és plagi -sorn, en aquest cas, partidaris de la tradició-, i és bo 
que en aquests moments retem un homenatge a Jafudic Ben- 
astruc, aquell jueu catalh de Perpinyh, autor de la frase <( tot el 
que no 6s tradició 6s plagin, que va residir a Fraga durant 
molts anys --a Fraga, en el sentit geogrhfic del terme, 
bbviament- i en un itinerari viatger pel conjunt deIs Piisos 
Catalans -Alcoi i Mao- va morir a Girona, corn sap perfecta- 
ment 1’il.lustt-e historiador Jaume Sobrequés : 6s l’autor del 
conegut Tractat dc fe i benauranca. És bo que avui nosaltres el 
tinguem en consideració, perqui: fa set-cents anys que -el 28 
de desembre- va nhixer a la vila de Perpinyk 

Moltes gricies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Moltes grhcies, senyor Carod-Rovira. 

El Sr. ESCUDh : Si, si, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : ... el senyor Escudé. (Pausa.) No, no 

de l’erudició. 
El Sr. ESCUDI? : No, no. Evidentment, el senyor Carod- 

Rovira rn’ha deixat bocabadat amb la seva erudicib historica, i ,  
il mks a més, s’ha recolzat en fonis sblides, com és el senyor So- 
brequés, i no puc fer, a aquesta part d’intervenció del senyor 
Carod-Rovira, cap torn cn contra. Ara, aprofitaré, evi- 

Per a un torn en contra -No ho sé, si serh en contra- -... 

- . ”  
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dentment, la seva intervenció per dir que no 6s clissica aquesta 
esmena, 6s la primera vegada que surt, i és logic que sigui la pri- 
mera vegada, per& és la primera vegada que hi ha la Disposi- 
ció Addicional Catorzena en aquest sentit. I aleshores, doncs, 
acceptaria el que em diu el senyor Cnrod-Rovira, que el que no 
6s tradició és plagi ..., perquk aquesta esmena és plagi. Senyor 
Carod-Rovira, jo he seguit -ja des d’abans ho seguia ..., no 
calia I’admonició del senyor Sala de llegir-10s- els diaris de 
sessions, els dutlIetins del Parlament, i aleshores jo veig que 
aixo deu ser plagi, i un plagi molt parcial, perque recordarb, si 
s’escau -perque hi ha molts diputats que ho coneixen-, que 
al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya número 26 &en- 
guany, del dia 5 de desembre, hi ha un acord, la Resolució 26 
d’aquesta tercera legislatura, de data 29 de novembre, en qu& 
la Comissió cle Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, si no ho re- 
cordo malament, a insthncks del Grup Popular, va prendre el 
següent acord : <<El Parlament de Catalunya insta el Consell 
Executiu a instituir una compareixenqa, davant la Comissió de 
Política Social, del Conseller de Benestar Social, acompanyat 
del Director de I’EAJA, dins del primer període de sessions de 
I’any, per informar el Parlament, amb tota classe de detalls, 
sobre : a) l’organització i la gestib de 1’EAJA; b) la recaptacib 
d’ingressos públics i el pagament de premis; c) les concessions 
primeres i eventuals renovacions per a la gestió i i’explotació 
dels jocs i apostes que han d’ésser autoritzats per 1’Administra- 
ció de la Generalitat, i d) el detall de l’aplicacib dels beneficis 
que s’obtinguin dels jocs i apostes dependents de la Generalitat 
a programes dependents de Benestar Social>>. Per tant, senyor 
Carod-Rovira, és un plagi moll parcial. Perb, evidentment, no 
sols perqui: és un acord del Parlament, que nosaltres els respec- 
tem tats, i nosaltres estem plenament d’acord amb aquesta pe- 
tició -la vam trobar enraonada i, si calgues, la tornaríem a 
ratificar-, nosaltres ens oposarem a l’adopció d’aquesta 
esmena. 

Grhcies, senyor President. 
EI Sr. PRESIDENT : Moltes grhcies, senyor Escudé. 
Passem a la votació de les esmenes... La 162 i la 163, en ser 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquestes dues esmenes han estal rebutjades per 41 vots a 

Votem seguidament l’esmena 164, d’Esquerra Republicana 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
L’esmena ha estat rebutjada per 43 vots a favor, 64 en contra 

i 2 abstencions. 
Passem seguidament a la Disposicib Addicional Quinzena. 

L’esmena 165, de supressió ... Hem de votar la Disposició Ad- 
dicional Catorzena. 

Vots a favor? 

Abstencions? 
La Disposicib Addicional Catorzena ha estat aprovada per 

Passem al debat cle la Disposicib Addicional Quinzena. 

de supressió, les votarem conjuntament. 

favor, 61 en contra i 3 abstencions. 

de Catalunya. 

VQtS Cn Contra? 

64 vots a favor, cap en contra i 45 abstencions. 

Esmena número 165. Per a la seva defensa, del Grup d’Es- 
querra Republicana de Catalunya, té la paraula I’IlIustre Dipu- 
tat senyor Carod-Rovira. 

EI Sr. CAROD-ROVIRA : Si, senyor President, moltes gra- 
cies. Faríem, conjuntament, per la seva coherkncia tematica, 
les esmenes 165 168, 183 i 191, esmenes referides totes elles a 
disposicions addicionals del text articulat, i que són esmenes 
de supressió. No ens estendrem en l’explicació d’unes esmenes 
que van motivar un dictamen del Consell Consultiu, conegut a 
bastament per motivacions diverses pels membres d’aquesta 
Cambra; sí que voliem dir que el nostre Grup, per principi, és 
contrari a la modificació d’altres lleis, no pas cada llei modifica- 
da per procediment propi, sinó emprant el recurs de la Llei de 
Pressupostos. 

Nosaltres creiem que hi ha una superació evident, un des- 
bordament, un anar més enila de l’ambit material concret de la 
Llei de Pressupostos, a partir del raonament que tota norma or- 
ganitzativa o competencial que afecti Ia gestió ja permet 
d’incloure-la a Ia Llei de Pressupostos. D’acord amb aixo, es 
modifica, entre altres, la Llei de Patrimoni de la Generalitat de 
Catalunya, la Llei de I’Estatut de 1’Ernpresa Pública Catalana, 
igual com la Llei Municipal i de Rkgim Local de Catalunya, i 
així mateix es convalida el decret de creació del carrec de direc- 
tor gerent a les cambres oficials de comerq, indústria i navega- 
ció de Catalunya : s’utilitza, doncs, la Llei de Pressupostos per 
a la modificació o convalidaci6 de lleis i decrets que, al nostre 
entendre, s’haurien de veure modificats o alterats per procedi- 
ments específics i no pas emprant aquest recurs. 

Corn que aquesta s’escau que és també la darrera de les inter- 
vencions del nostre Grup pel que fa referhcia al text articulat, 
no voldriem deixar passar la circumstancia que ens dóna fer hs 
de la paraula sense fer un acte de reconeixement a la capacitat 
de resistkncia dialkctica i de reeiximent, sovint de macter ci- 
clopi, és a dir de <<pedra picada)), de les intervencions que ha 
fet el senyor Escudé, Portaveu de la majoria, al qual li adjudica- 
ríem aquella frase d’una personalitat tan autoritzada, sobretot 
en determinats camps, una personalitat nord-americana 
-que, per tant, ja serB plaent al portaveu autentic de la 
majoria- ’I com és I’aclriu Mae West : <<Quan sóc bo, s6c bo; 
quan sóc dolent, encara sbc millor H. 

Moltes grhcies. (Rialles..) 
El Sr. PRESIDENT ; Grkcies, senyor Carod-Rovira. Per a 

un torn en contra, té la paraula ei senyor Escudé. 
El Sr. ESCUDÉ Si, grhcies, senyor President. Bé, se’m fa 

una mica dificil fer el torn en contra, perquk de l’explicacib que 
ha fet el senyor Carod-Rovira -almenys la inicial- en agrupar 
aquest conjunt d’esmenes, més que defensar el contingut, 
m’ha semblat que, ell, el que criticava era el procediment. És 
clar, aleshores, mes que entrar -i que en tindrem ocasib, 
perque hi ha esmenes d’altres grups- en tots i cadascun d’a- 
quests grups de disposicions addicionals, crec que, en tot cas, 
el que hauríem de justificar és la bonesa del procedimcnt, i la 
bonesa del procediment no sols som nosaltres -almenys avui, 
ja- que ho diem, sinó que el Consell Consultiu em sembla 
que en aquest dictamen que ha em& a corre cuita sobre aquest 
tema és prou explícit sobre aquesta qüesti6. Jo, evidentment, 
en aquests dies de trifec preparant esmenes, no hi he pogut 
donar mes que una llambregada molt superficial, pero m’ha 
semblat que reforGa, o convalida, o referma en tota la línia Var- 
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gumentació que nosaltres deiem, i que no sols nosaltres 
deiem, perque, com hs prou sabut, ks una activitat de modificar 
preceptes de carhcter foniimentnlmen t o bhsicament economic 
i pressupostari a través de la JA5 de Pressupostos -hi 
insisteixo-, és una prictica universal. 

136, per acabar, i j a  quc el senyor Carod-Rovira diu que és la 
darrera intervenció en nom del seu Grup, i que m’ha destinat 
un elogi -no sé si prefereixo ser també la Mae Wcst, COM el 
senyor SubirB, o ser pedra picada-, doncs, evidentment, jo li 
agraeixo molt aixo, pero, perquc vegi que k?mbk som vigilants 
i vetllants a les esmenes, li hauria de dir que I’esmena illlima, 
I’csmcna 191, no fa referencia, com deia voste, a convalidar un 
decret de les cambres de cornerq, sinó que fa referencia a l’opo- 
sició a la Disposició Addicional ... Per tant, doncs, moltes grhci- 
es, pero, malgrat aixo, doncs, evidentment votarem efi contra, 
arribat el moment, &aquest conjunt d’esmenes, no per aquesta 
argumentació dc fons, sin6 perquk en cada una de les modifica- 
cions que, a través de les disposicions addicionals, es p r e t h  in- 
troduir, ens semblen assenyades, i així intentarem demostrar- 
ho més endavant. 

Gracies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Moltes grhcies, senyor Escudé. Per de- 

fensar I’csmena 166, dcl Grup Mixt, te la paraula 1’11-lustre Di- 
putat senyor Latorre. 

El Sr. LATORRE Moltes gracies. Si el President m’ho 
permet, i comptant amh cl silenci, no de la majoria sinó de tota 
la Cambra -que dono per ben segur-, jo procediria a la defen- 
sa conjunta de Ics esmenes 166, 169,172, 175, 178 i 184, que 
proposen la supressió de les Disposicions Addicionals Quinze- 
na, Setzena, Divuitena, Dinovena, Vintena i Vint-i-unena. 
(Pausa.) Puc fer- ho, senyor President? 

Ei Sr. PRESIDENT : Amb molt de gust. 
Ei Sr. LATORRE : Doncs bé, quatre grups parlamentaris 

d’aquesta Cambra varem demanar un dictamen al Conseli 
Consultiu en relacib amb l’adequació al marc constitucional i 
estatutari de toia una serie de disposicions addicionals del Pro- 
jecte de Llei de Pressupostos per al 1989. El Consell Consultiu, 
en data de 23 de desembre cl’enguany, va emetre el seu Dicta- 
men 153 dins cl qual consta el vot paticular formulat pel Con- 
scllcr senyor Francesc cle Carreras i Serra, que vii ésser, precisa- 
ment, el ponent designat per tal d’elaborar ei dictamen. En de- 
manar aquest dictamen, el nostre Grup parlamentari no ha fel 
res més que exercir un dret que tk, i ho ha fet reglamentaria- 
ment. Des d’aquest punt de vista, doncs, considerem inaccep- 
table que 1’11-lustre Diputat portaveu del Grup de la majoria 
d’aquesta Cambra ens hagi acusat públicament als quatre grups 
parlamentaris esmcntats d’obstruir I’acció parlamentaria, 
d’obstruir l’acció de govern. L‘cxcrcici d’un dret, senyors dipu- 
tats, mai podra ésser considerat com a obstrucció de res; una 
altra cosa és que, com a conscqiiencia de l’exercici d’aquest 
dret, haguem pogut obstruir o ajornar les vacances nadalen- 
ques ci’alguns diputats d’aquestil Cambra; liixi), doncs, IJO es 
triictaria d’una obstrucció parlamentiria, sinó, cn tot cas, 
d’una distorsió vacacional. Si aixi fos -que jo crec que no és 
així-, en tot cas s’hauria de considerar que es tracta d’un risc 
quc esth inclbs cn cl sou dcls diputats. 

Entrem en materia : la Disposicib Mdicional Quinzena 
preveu la modificaci6 de cinc articles de 121 Llei de Patrimoni de 
la Geticralitat de Catalunya, que afccten el rkgirn juridic dels 

bens phblics, desafectació i mutació, dc destinació de b h s  de 
domini públic, adscripció, alienació o explotucib de drets 
patrimoni al s. 

És cert que, d’acord amb la Sentkncia 6511987 dcl Tribunal 
Constitucional, a les lleis de pressupostos es poden incloure 
disposicions de carBcter general relatives a materies no assimi- 
lables directament a l’estat d’iingressos i despeses dels Pressu- 
postos, perb que sigui convenient ta seva regulació dins d’a- 
quest nucli, als efectes de I’orienlació de la politica cconbmica 
del Govern. El que es pretén modificar mitjanqnnt aquesta Dis- 
posici6 Addicional Quinzena és tot un seguit de normes que 
afecten ei regim juridic de i’Administraci6 de la Generulitat i 
que no incideixen, o no es veu de quina forma ho podran fer, 
en la política econhica,  ni poden ser un instrument d’aquesta 
polit ica. 

Pel que fa a aquesta Disposició Addicional Quinzena, estem 
d’acard amb el contingut del vot particular que figura en el Dic- 
tamen del Consell Consultiu, en el sentit que la modificació de 
la normativa jurídica esmentada no té cabuda en el context de 
la Llei de Pressupostos i, per tant, aquesta inclusió és contraria 
a 1’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 

La Disposició Addicional Dissetena modifica els articles 4 i 
5 de la Llei de ]’Estatut de 1’Emprcsa Pública Catalana, i fa refe- 
rencia també a l’adscripció de béns patrimonials de la Generali- 
tat en relació amb la Llei de Patrimoni; ens trobem, doncs, 
amb un suposit del mateix tipus que el contemplat en la Dispo- 
sició Addicional Quinzena, i ,  en conseqüencia, sbn igualment 
vilids els arguments abans expressats per considerar que 
també aquesta Disposició Addicional Setzena 6s contraria a 
1’Est atu t. 

La Disposició Addicional Divuitena p r e t h  modificar el 
tercer parhgraf de I’apartat 2 de l’aarticle 3 de la Llei d’Admi- 
nistració Institucional dc la Sanitat, l’asslstencia social i els ser- 
veis socials, en facultar l’lnstilut Cat& dc In Salut per tal de 
gestionar determinats acords, concerts o fórmules de gestió in- 
tegrada o compartida que et Departdment de Sanitat i seguretat 
Social estableix amb I’hdrninislració local o altres ens piiblics 
o privats. Es tracta, clarament, d’una prctcnsib ci’msignacj6 co- 
mpetencial a lYnstitut Catalh de la Salut, assignació competen- 
cia1 que en si mateixa no té repercussions ni relacions amb el 
Pressupost ni amb la política economica del Govern; per tant, 
cntenem que aquesta Disposició Addicional Divuitcna, objec- 
te de la nostra esmena 172, vulnera 1’Est:itut d’Autonomia de 
Catalunya. 

La Disposició Addicional Dinovena psetkn la transformació 
del Centre d’Ait Rendiment Esportiu de Sant Cugat en una en- 
titat de dret públic de les regulades dins de la Llei de I’Estalut 
de 1’Ernpresa Phblica Catalana, i adscriure-la a la Secretaria de 
I’Esport del Departament de Presidencia. Entenem que 
aquesta pretensió desborda clarament l’hmbit de la Llei de 
Pressupostos, encara que afecta l’execució del Pressupost, i, 
en conseqiihcia, tkcnicamcnt podria tenir- hi cabuda. Pero 130- 

liticament ens hem d’imposar tots una interpretació al més re- 
strictiva possible de la Llei dc Pressupostos, en el cas de les ma- 
tbrics que li són propies; d’altra mancra estaríem corrent el risc 
que, fjnalment i cxtrcmudarnent, a la Uei de I’ressupostos hi 
cabria tat; podrien arribar, extremant aquest raonament, a in- 
cloiirc dins de la Llei de Pressupostos tota la tasca legislativa 
d’aquesta Cambra. 
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La Disposició Addicional Vintena --esmena 178 - pretén 
afegir dos parhgrafs a la lletra i) de l’aparlat 1 de la Llei de 
1’Institut CatalB del Cr&dit Agrari, en el sentit de facultar a 
I’Institut I’atorgament de credits a ajuntaments de municipis 
classificats com a zones desfavorables, zones de muntanya o 
zones amb limitacions específiques, i tambk concedir prkstecs 
o avals a ies empreses públiques que tenen per objecte la co- 
mercialitzacib, la promoció i I’ajut a l’exportacit, de productes 
agroalimentaris. Es tracta, doncs, purament i simplement, 
d’una ampliació del marc competencial de I’Institut Catala del 
Crhdit Agrari, que, com ja hem dit repetidament al llarg d’a- 
questa intervenció, no hauria de tenir cabuda a la Llei de 
Pressupostos. 

Finalment, mitjanpmt la Disposició Addicional Vint- 
i-wnena, a que fa referimcia la nostra esmena 184, es pretén la 
modificació de dos articles de la Llei Municipal i de Regim 
Local de Catalunya i de tres articles de la Llei per la qual s’esta- 
bleixen els Criteris de Finanqament del Pla Onic d’Obres i els 
Serveis de Catalunya i les Bases per a la Selecció, la Distribució 
i el FinanGament de les Obres i Serveis a Incloure-hi. Els cinc 
articles d’ambdues lleis que es pretenen modificar afecten, 
d’una o altra forma, el Pla Únic d’Obres i Serveis. 

És evident que totes aquestes disposicions afecten l’execució 
del Pressupost i, en conseqüencia -i tambk tecnicament, com 
hem dit abans-, podrien esser incloses a la Llei de Pressupos- 
tos. Perb no es menys evident, senyores diputades, senyors di- 
putats, que el Pla Wnic d’Obres i Serireis requereix un acord 
consensuat entre totes les forces polítiques &aquesta Cambra; 
no es pot repetir I’espectacle d’aquest any 1988, en el qual, per 
les picabaralles continues entre la coalició de Convergencia i 
Unió i el partit Socialista, el pla d’aquest any que s’acaba, s’aca- 
ba d’aprovar aquest mes, amb la qual cosa un tota1 de 6.200 
milions de pessetes, destinats a inversions i millores 
#infrastructura de petits f mitjans municipis han restat captius. 
Intentar introduir, a corre-cuita, a la Llei de Pressupostos mo- 
dificacions legals que afectin el Pla Únic d’Obres i Serveis 
sense el consens de totes les forces politiques d’aquesta 
Cambra només serviri d’excuses per a noves picabaralles l’any 
vinent, i ,  mentrestant, els petits i mitjans municipis conti- 
nuaran esperant les seves obres. Retirin, si us plau, d’aquesta 
Llei les referencies al Pla Únic d’Obres i Serveis i asseguin-se 
amb totes les forces polítiques per tal d’acordar criteris defini- 
tius de la seva execuci6. Aixb seria un gest per la seva part, se- 
nyors del Govern; un gest que agrairien els municipis, que ser- 
viria, sens dubte, per enfortir les possibilitats d’acord a l’hora 
de debatre la, diguem-ne, polemica qiiestió de la província 
única. 

Moltes gricies, 
El Sr. PRESIDENT : Senyor Latorre, moltes grhcies. Per 

fer un torn en contra de les sis esmenes que ha defensat el re- 
presentant del Grup Mixt, té la paraula 1’11-lustre Diputat 
senyor Escudé. 

El Sr. ESCUDÉ : Sí, gricies, senyor President. Efectiva- 
ment far6 el torn en contra de les sis esmenes presentades pel 
Grup Mixt. Val a dir, tambk, que, seguint una mica la tonica 
que ha establert el senyor Carod-Rovira, m’ha semblat que 
1’11-lustre representant del Grup Mixt, més que entrar -fora 
de dues esmenes concretes- en el contingut i la motivació de 
la Disposicib Addicional, també s’ha referit de forma practica- 

ment exclusiva al procediment d’introducció en la Llei de Pres- 
supostos d’aquestes modificacions. Aleshores, el senyor Lator- 
re ha anat repassant per quk -a través de les esmenes 166, 
169, 172 i 178- el seu Grup s’oposavaa l’acceptació, o a la per- 
mankncia en el text articulat d’aquestes disposicions addicio- 
nals. Aleshores, el senyor Latorre ha anat comparant els 
textos, el contingut dels textos, només amb un mbdul, amb 
un criteri, i aquest criteri és el de tenir carhcter economic o no 
tenir caracter econbmic. A nosaltres ens sembla -i jo diria 
que, fins i tot, el qui segueixi amb orella distreta cl debat-, i 
crec que les mateixes paraules del senyor Latorre ho hauran 
donat a entendre perfectament, que realment totes i cadascuna 
d’aquestes disposicions addicionals tenen un contingut econo- 
mic, i un contingut econbmic important, moltes vegades. I 
aixb no sols ho diria Ia mera lectura o sentir aquesta explicació, 
no ho diria sols el nostre convenciment, no ho diria sols el fet 
que el Govern, el Consell Executiu hagi presentat aquest text 
comptant amb aquestes possibles objeccions, sinó que el Dicta- 
men del Consell Consultiu, realment, diu exactament el 
mateix, i --si no ho recordo malament- en el fonament 
tercer, i especialment en el fonament quart, el Dictamen del 
Consell Consultiu va repassani, una darrere l’altra, les disposi- 
cions addicionals, i en totes elles arriba a la conclusió que 
d’una forma directissima -o no tan directa, perb d’una forma 
important- tenen un contingut economic i que, per tant, no 
hi ha cap inconvenient, no hi ha cap inconstitucionalitat, no hi 
ha cap manca d’adequació a I’Estatut en el fet que la seva modi- 
ficació es contempli a trdvés de la Liei de Pressupostos. 

Aleshores, deixo finalment dues esmenes perque el senyor 
Latorre, realment, ha mostrat un cert dubte a l’esmena 175, re- 
lacionada amb el Centre &Alt Rendiment de Sant Cugat, ha 
dit : <<Sí, aquí, possiblement, si, hi ha un contingut econbmic 
D, que potser és de les que té menys contingut ecmbmic, en 
certa manera, perb, bé, el senyor Latorre ens accepta que té un 
contingut econbmic; perb aleshores diu : <{ Pero, aleshores, 
políticament no interessa i hi estern en contra)), bé, aleshores 
ja és un altre criteri que se separa d’aquest i nosaltres no sola- 
ment hi estem d’acord políticament, sin6 que entenem que 6s 
una necessitat, i espero que si algun grup es decideix a entrar 
en el contingut de les esmenes, podrem debatre per quk aquest 
Centre &Alt Rendiment ha de tenir una personalitat juridica 
prbpia. 

I, finalment, a I’esmena 184, el senyor Latorre, en el terna 
del Pla Únic d’Obres i Serveis, també ha reconegut que tenia 
un contingut -em sembla que és obvi - de carhcter econornic, 
i aleshores el senyor Latorre, en nom del seu Grup, ha lamen- 
tat que no hi hagi un consens en aquesta Cambra sobre la qiies- 
tió, i que hi hagi hagut picabaralles i hi hagi hagut dificultats, i 
aixb és realment cert, hi ha hagut unes oposicions entre la Ge- 
neralitat i uns determinats organs d’Administracib local a Cata- 
lunya en relacib amb aquest tema del Pla Únic $Obres i Ser- 
veis. Aleshores, jo el que Ii voldria dir al senyor Latorre ks que, 
precisament de cara a aconseguir evitar aquesta discussib, i que 
el Pla Onic d’Obres i Serveis tingui una finalitat amb mks efica- 
cia que la que ha tingut fins ara, que hi hagi aquest consens que 
el senyor Latorre demanava, es per aixb que en Comissió -li 
ho recordaré, suposo que ho sap perfectament, perque crec 
que si que era present en aquells moments- hi havia unes es- 
menes, que eren la nimero 204 i la número 205, del Grup de 
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Convergkncia i Unió -en la numeració de I’Tnforme de Po- 
nencia, evidentment-, que van ser adoptades en Comissió i 
que per l’explicació que nosaltres vam donar -almenys 
aquesta és la nostra intencionalitat- les modificacions que in- 
troduiem en el text era precisament per facilitar aquest acord 
de cara a les diputacions provincials, perque hi hagués un 
marge de negociació, hi hagués un marge de discrecionalitat, 
una possibilitat de consens i de pacte per aconseguir aquesta 
participacib franca i declarada de les diputacions en el f i n a n p  
ment del Pla Únic d’Obres i Serveis. Pcr tant, entenem que ja 
no es el fons, sinó que en el tema en si hem donat ja per enda- 
vant, diria, satisfacció a la petició del Grup Mixt, i per tant, 
doncs, també ara ens oposaríem a I’adopció d’aquesta esmena 
184. 

Pels motius de forma, més que de fons, perquk són els que 
no han sortit per ara, nosaltres anunciem que ens oposwem a 
l’adopcibde lesesmenes 166,169,172,175,178 i 184. 

Moltes gracies, senyor President. 
EI Sr. PRESIDENT : Moltes gracies, senyor Escudé. 
Per defensar I’esmena 167, del Grup Socialista, té la paraula 

la 11-lustre Diputada senyora Martí. 
La Sra. MARTi I CONILL Senyor President, moltes graci- 

es. Si em permet, agruparé les esmenes 167, 170, 171, 174 i 
179, i retiraríem la 189. (Pausa.) M’ho permet? 

El Sr. PRESIDENT : Moltes gracies. Ei permeto 
entusiasmat. 

La Sra. MARTf i CONILL : Molt bé- Moltes gracies, senyor 
President. Encara que els diputats que m’han precedit en l’ús 
de la paraula ja han donat alguns arguments que el nostre Grup 
comparteix, haig de manifestar que totes aquestes esmenes fan 
referkncia a diverses disposicions addicionals que pretenen 
modificar lleis d’aquest Parlament. Senyors dc la majoria, és 
hora de dir les coses pel seu nom : la Llei de Pressupostos es 
per fer el Pressuposi, no per moclificar la Llei del Patrimoni ni 
la Llei d’Administraci6 Institucional de la Sanitat, ni la Llei de 
I’Institut Catala de Crkdit Agrari ni la de I’Estatut de 1’Empresa 
Pública Catalana. No 6s bo, ni és una política Sana de 1’Execu- 
tiu, en e1 Pressupost, modificar cinc lleis, corn és el cas. NQS- 
altres ja ho diem moltes vegades que fan les lleis malament, els 
senyors de la majoria, pero no les vulguin endreqar amb la Llei 
del Pressupost, no ho facin aixi, tornin el text a aquesta 
Cambra i debatem-lo per la via que correspongui. 

Hi ha moltes sentencies del Tribunal Constitucional -que 
abans n’ha fet menció el representant del Grup Mixt- que, si 
bi: reconeixen la possibilitat de modificar algunes disposicions 
a través de la Llei de Pressupostos -i és veritat-, estimem 
que sols és possible --estimen aquestes sentkncies- si 
guarden directament relació amb la previsió d’ingressos i les 
habilitacions de partides del Pressupost. Aquestes sentencies 
afirmen també que la tramitació de la Llei de Pressupostos sig- 
nifica evidents restriccions de les facuitats dels organs legisla- 
tius. Per aixo, creiem que no és una practica aconsellable -ja 
ho hem dit abans- utilitrar la Llei de Pressupostos corn a vehi- 
cle per modificar lleis que van ésser tramitades en el seu dia per 
un procediment difcrcnt. Comindri amb nosaltres, senyor 
Escudk, que aquesta prictica no és correcta, perque aquest 
metode no ofereix garanties legislatives i minva la seguretat ju- 
rídica dels catalans. I no em diguin que a altres Parlaments -i, 
fins i tot, el de Madrid, quc des de la seva optica és tan 

pecaminós- ho fan, perqui: si volen canviar lleis corn les que 
avui aquí es pretenen canviar, no 6s pas aquesta una prhctica 
envejable ni a imitar. Agafem com a exemple -i només parla- 
ré, en aquest cas, d’una de les lleis que es pretkn modificar- la 
del Patrimoni, passem a I’article 7, i miri : fins ara, la desafec- 
tació dels bens de domini prjblic de la Generalitat corresponia 
sempre -sempre- al Parlament de Catalunya; ara, amb 
aquesta modificació, es pretén canviar : si el bé domini públic 
es de valor inferior -inferior- als 1.000 milions de .pessetes, 
correspon al Departament d’Econornia i Finances; si passa d’a- 
questa quantitat, al Consell Executiu. No entenem gens ni 
mica quina relació té aquesta usurpació, perquB aixb Bs una 
usurpació de competencies del Parlament amb el Pressupost 
de la Generalitat; expliqui’ns- ho, senyor Escudé, expliqui’ns- 
ho en la replica. 

I continuem parlant de la mateixa Llei, i anem a l’article 17 
on es vol canviar el valor mínim mitjanGant el quall es poden 
vendre els bens immobles. Fins ara, si era inferior a 10 milions 
de pessetes, corresponia al Departament d’Economia i Finan- 
ces, si era superior, al Consell Executiu. Doncs ara, miri, 
enlloc dels 10 milions passarh amb 1.000 milions, i només 
vindri al Parlament la venda de béns immobles si passa dels 
2.000 milions de pessetes. No sabem quines raons ni en quines 
finques concretes estan pensant quan volen modificar aquestes 
lleis, perb si que a alguns grups aixb ens inquieta, i, fins i tot, 
ens agradaria conkixer la relacib del valor del patrimoni dels 
béns de la Generalitat de Catalunya per veure quantes finques 
superiors als 2.000 de pessetes hi ha. No fa gaires dies deia a un 
Iilustre Diputat d’aquesta Cambra : <<Potser es volen vendre 
el Parlament de Catalunya, per acord del Consell Executiu H ,  i 
em contestava : <i No ho faran, no, perquk aquesta modificació 
de la Llei no ho permeti, sinb perquk 6s propietat de i’Ajuntd- 
ment de Barcelona,), amb la qual cosa vam descansar tots els 
dipulats. I n’hi ha més, n’hi ha més : a l’apartat segon de l’arti- 
cle 17 -continuant amb la mateixa Llei -, on en all0 de I’{< ex- 
cepcionalitat H que ahir tan critichvem, senyor Escudk, deia, 
fins ara, que les vendes de béns immobles es farien sempre 
-sempre- per subhasta, pero ara vostks hi volen introduir el 
requeriment de I’excepció, quan el Consell Executiu -i 
aquesta és i’excepció- vulgui es farh venda directa. I torno a 
preguntar al senyor Escudk -que espero que m’ho contesti en 
la replim- : quk té a veure la usurpació, ulna altra vegada, de 
competgncies del ParEament de Catalunya amb la Llei de 
Pressupostos? 

Per totes les raons que he apuntat, nosaltres demanem a tots 
els grups de la Cambra que votin a favor d’aquesta esmena, i a 
la providkncia que ens itiuri de més d’un pressupost a l’any, 
perquk, si no, potser es podrien estalviar el legislatiu. 

Maltes gricies, senyor President, 
El Sr. PRESIDENT : Gricies, senyora Martí. El senyor 

El Sr. ESCUDÉ : Gricies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : No es deixi portar massa per les provo- 

cacions de la senyora Diputada. (Forta wmor de veus irialles,) 
EI Sr. ESCUTDF: : Senyors diputats, he entks perfectament 

el sentit exacte de les paraules del senyor President i no tenen 
per quk fer escarafalls ni esverar-se. 

Aleshores, una primera consideració, I l h t r e  senyora Dipu- 
tada, ks que la Llei de Pressupostos també l’eesti aprovant el 

Escuclé té la paraula per a un torn de replica. 
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Parlament. Per tant, no és que suprimim el legislatiu; en tot 
cas, hi hauria un telescopament de funcions dei Parlament en 
un únic debat llarg i feixuc -que en aixo hi estarem tots d’a- 
cord. Per tant, el que faríem es una racionalització, potser, si 
m’ho fa dir, perb no un canvi, una pkrdua de sobirania d’aquest 
Parlament. 

Dit aixo, passaré, en primer lloc, molt per sobre, a I’al.legat 
de tipus jurídic en aquesta lectura sincopada de senthcies al 
Tribunal Constitucional, perquk és tornar a incidir -com ha 
fet el representant del Grup Mixt i el representant d’Esquerra 
Republicana- no en el contingut de les esmenes ni en el con- 
tingut de les disposicions addicionals afectades, sinó en el pro- 
cediment -i aquí, ja, realment, seria la caqÓ enfadosa que 
tornés a explicar el que diu el Dictamen, etdtera-, i aixh..,  
escolti’m bé perquk algun representant de vostes, desprks 
haurem de discutir una altra vegada aquest tema : jo no dic ..., 
que consti que és una opinió personal -ja he dit abans que he 
llegit molt per sobre, només he donat una llambregada al 
Dictamen-, perb a mi em preocupa una cosa, que el Consell 
Consultiu sempre diu que troba correcta la modificaci6 de lleis 
si és que són lleis directament de caricter econbmic, i totes 
aquestes lleis ho sbn, i, per tant, nosaltres tenim la tranquiili- 
tat -també tenim aquest descans que deia voste- quan el 
Consell Consultiu ens diu que podem tirar endavant aquestes 
propostes perque s’ajusten a la Constitució i a I’Esbtut. 

Aleshores, la senyora Diputada que ha parlat en nom del 
Grup Socialista ha dit que feia la defensa de l’esmena 167, la 
170, la 171, la 174 i la 179. La 171 jo crec que és un lapsus de la 
Illustre senyora Diputada, perquk, si la meva informacib no és 
erronia, I’esmena 171 no té res a veure amb modificaci6 de 
lleis, sinb al revés, d’aplicació d’una llei : la Llei 14/87, del 9 
de juliol, sobre Estadistica; i aleshores, aquí, el que pretén 
aquesta esmena dissetena, senyora Diputada, és precisament 
donar compliment al que diu l’article 44, i l’article 46 i I’article 
47, en el sentit de dotar de recursos aquest organisme que crea 
-o que possibilita la creació- la Llei cn qüestió; i, aleshores, 
vostk, que ha estat Vice-presidenta, i bé, ks Vice-presidenta de 
la Comissi6 d’Economia i Finances, i que ha assistit a la totali- 
tat del debat, recordara, sens dubte, que en l’estat de despeses 
del Departament d’Economia i Finances hi ha, precisament, 
dues partides, amb un total de.. . , una de 2 1 6 milions per a des- 
peses de funcionament i una altra de 430 milions de despeses 
de capital, precisament destinat a aixb. Per tant, no té res a 
veure amb el tema en qüestib. 

Bé, i finalment la senyora Diputada, després d’aquesta consi- 
deració global sobre el procediment, ha agafat la primera 
esmena i s’hi ha rabejat explicant-nos ... Bé, no totes; ens ha 
parlat de dues modificacions, el perque de dues modificacions, 
i que confiava que jo, en la replica, li expliqués el perquk 
-concretament, si no he pres mala nota- per que es modifica- 
va l’article 7. Aleshores -evidentment jo no sóc expert en 
aquest tema-, jo em vaig informar, en el seu moment, de cara 
a poder donar explicacions, i Ia informació que el Departament 
corresponent em diu és que, en general, la modificació d’a- 
questa Llei de Patrimoni és perquk diversos moments del pro- 
cediment han quedat totalment desfasats, principalment per la 
marcada evolució en a l p  que ha sofert el cost del sbl i de l’edifi- 
cació a Catalunya. 

Per altra banda, i concretant ja en l’article 7 -perqui: és la in- 

I 

troducció a l’article 7-, la remissió al Parlament dels expedi- 
ents de desafectació -pel qual vostk posava el crit al cel, dient 
que aixb era una usurpacib, no fer aixo, canviar aixo- ha estat 
reconsiderat -és una decisió, una posició, diguem-ne, tkcnica 
del Departament - en el sentit de considerar que la desafecta- 
ció per ella mateixa no pressuposa cap acte de disposicio i que, 
per tant, no calia el tramit de passar pel J’arlament, sinó que 
tan sols 6s l’adaptació de la qualificació jurídica d’un bé, que no 
és utilitzable ni previsible la seva utilització pels brgans de 
1’AdministraciÓ de la Generalitat de Catalunya. 

Aleshores, quant a l’article 7, parigrafs primer i segon, el 
que fa és que aquesta desafectació es confia als brgans dei Con- 
sell Executiu, i en funció d’aquestes xifres que vostk donava, 
doncs, estableix quin és l’brgan o l’alt &rec que decideix 
sobre la desafectació. 

Més clara em sembla, fins i tot als meus ulls de profa sobre el 
tema, més clara és la modificaci6 de I’article 17, el segon motiu 
de gran oposició de vostk a la modificació de la Llei de Patrimo- 
ni; perque l’article 17, en principi, en línies generals, la redac- 
ció és la mateixa del text vigent, actualitzant les quanties 
--aixb sí- i conservant el fet que la declaració d’alienabilitat o 
aprovació dels expedients d’alienacib d’immobles ja desafec- 
tats que excedeixin els 2.000 milions de pessetes, correspon al 
Parlament de Catalunya. Totes aquestes xifres obeeixen a fets 
reals i, sobretot --ixi> crec que és l’important-, estan fona- 
mentades --com hem dit abans- en l’incrernent de valors que 
ha sofert el sector immobiliari, i precisament per aixb van ser 
incorporades aquestes mateixes normatives a la Ley de Patri- 
monio del Estado mitjanqant la Disposició Addicional Onzena, 
que modifica normes legals no tributiries de la Llei 21/86, del 
23 de desembre, de Presupuestos Generales del Estado, 
perque no 6s una valoració efectiva, favorable o desfavorable, 
és una constatacib real que la Llei de Pressupostos Generals de 
1’Estat fa exactament el mateix, i concretament en aquest arti- 
cle 17 no fem més que utilitzar el mateix recurs de modificaci6 
de ia Llei de Patrimoni de Catalunya quan alla es fa la modifica- 
ci6 de la Ley del Patrimoni0 del Estado i per la mateixa 
motivació. 

Per tant, podriem continuar amb el perquB de tots els altres 
articles --no ens ha estat demanat- i ,  per abreujar ei debat, 
doncs, amb aquestes paraules, doncs, acabo la meva interven- 
ci6, reafirmant, una vegada més, que també votarem en contra 
de les esmenes 167, 170, 171,174 i 179, i no ho farem amb la 
i89 perque ha estat retirada. 

Gricies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT Moltes grkcies, senyor Escudé. 
Votarem conjuntament les tres esmenes que hi ha en 

aquesta Disposiciú Addicional, perque les tres són de supressi- 
ó. (Pausa.) 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Les esmenes 165, 166 i 167 han estat rebutjades per 41 vots 

Votem a continuacib la Disposició Addicional Quinzena, 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 

a favor, 61 en contra i cap abstenció. 

segons el Dictamen de la Comissió. 



La Disposició Addicional Quinzena ha estat aprovada per 62 
vots a favor, cap en contra i 43 abstencions, 

Passem a continuacib a debatre la Disposici6 Addicional Set- 
zena. L’csmena I68 ha estat defensacia ja, la I69 també i ia 170 
també. Podem passar a ia votació d’ayuestes esmenes, que ho 
Firem conjuntament, perque totcs s6n de supressib. 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquestes esmenes han estat rebutjades per 43 vots a favor, 

62 en contra i cap abstencib. 
L’esmena Única quc hi havia ii la Disposició Addicional Dis- 

setena ha estat ja defensada ... (&us‘a.) Ah!, sí, votem la Dispo- 
sicih Addicional Setzena, d’acord amb el Dictamen de la 
Comissió. 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta Disposició Addicional ha estat aprovada per 62 vots 

Votem ara l’esrnena 17 1, del Grup Socialista, a la Disposició 

Vots a favor de l’esmena? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha estat rebutjada per 42 vots a favor, 62 en 

Votem la Disposició Addicional Dissetena, d’acord amb el 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
La Disposició Addicional Dissetena ha estat aprovada per 63 

vots a favor, cap en contra i 46 abstencions. 
Passem al debat de la Disposicib Addicional Divuitena, a Ia 

qual hi ha una sola esmena viva, o no defensada, millor dit, 
que és del Grup d’hiciativa per Catalunya, la 173. Té la paraula 
per a la seva defensa I’IElustre Diputat senyor Saura. 

EI Sr. SAURA : Grhcies, senyor President. El nostre Grup 
agruparem la defensa de les esmenes 173,176, 186,188 i 190, 
que totes dies fan referkncia a modificacions de llei o a I’esta- 
bliment de determinades disposicions reguladores que, al 
nostre parer -igual com han expressat la resta de portaveus 
anteriormmt-, no haurien de ser objecte del text d’aquesta 
Llei. 

vull dir, en primer lloc, que hi ha hagut una coincidkncia 
prhcticament total entre tots els grups de I’oposició de demanar 
esmenes de supressib de molles disposicions addicionals i ,  fins 
i tol -com ja s’ha expressat tambk-, la sol-licitud per part de 
quatre grups de i’oposici6 d’un dictamen del Consell Consul- 
t iu. Vull aprofitar quc s’ha qualifica1 la peticib d’aquesl dicta- 
men d’obstruccionisme, i jo vull dir cluc aquest dictamen, si ha 
fet alguna cosii, ha estat afermar els mecanismes democritics 
d’aquesta Cambra, i que, en tot cas, en el procés de debat d’a- 
quest Pressupost I’Únic clement d’obstruccionisme ha estat el 
rctard amb qui: el Govern -prkticament vint clics- ha pre- 
sentat el text del Projecte en aqucsta Cambra. Pero el nostre 
Grup e n t h  que no hi ha hagut cup mena d’obstruccionisme 
més. 

a favor, cap en contra i 44 abstencions. 

Addicional Dissetena. 

contra i 2 abstencions. 

Dictamen de la Comissió. 

En el debat que ja ha fet cl senyor Escudk amb la resta de por- 
taveus sortia, corn a elcment fonamental, si aquestes disposici- 
ons addicionals tenen o no tenen caricter econbmic, i el 
senyor Escudé deia : {{Totes en tenen, i ,  per tant, han de ser 
objecte o poden ser objecte d’aquesta Lleiu. i nosaltres ente- 
nem que e1 problema no és si tenen caricter cconomic o no, 
sinó si aquest carAcier economic tk repercussions, directes o in- 
directes, sobre I’estat de despeses i ingressos del Pressupost o 
sobre la política economica global del Prcssupost. Aquest és el 
[ema, perquk per la via que vost6 diu, tot ho podriem posar en 
les disposicions addicionals de la Llei de Pressupostos. T aqui, 
diversos grups anteriorment -i ei nostre Grup també- ex- 
pressem quc hi ha bastants -algunes dc les que jo he dit i 
altres grups de diputats han dit abdns- disposicions addicia- 
nals que no tenen cap repercussió econbmica ni sobre I’estat de 
despeses i ingressos d’aquest Pressupost ni sobre la política 
econbmica de la Generalitat. I, a més, en el Dictamen dei Con- 
sell Consultiu hi ha, fonamentalment, dos criteris, en el fona- 
ment tercer, que nosaltres compartim. Primer criteri : una 
interpretació restrictiva de les mathies prbpies de la Llei de 
Pressupostos, i aquí, avui, el que tots els grups --excepte la 
mdjoria- estem dient és que aqucst Pressupost no tk un criteri 
cl’interpretacib restrictiva de la matkcia de pressupost, sinó al 
contrari, que hi ha moltes niateries que desborden I’ambit de 
la matkria del Pressupost. Z també s’ha dit q u i  -i ho diu el 
Dictamen del Consell Consultiu- : hi ha un segon criteri, de 
seguretat jurídica, seguretat jurídica que implica certesa, que 
implica coneixement, que implica claredat de Ics normes, i 
aquesta seguretat juridica, al nostre entendre, pot ser vulnera- 
da si disposicions reguladores d’uns determinats temes estan 
formalment, formalment, aprovades en una altra llei que des- 
borda l’hmbit; aquest seria el cas -potser dels mes flagrants- 
de la Disposicib Addicional Divuitena, que, en definitiva, el 
que fid es atorgar a 1’Tnstitut Cat& de la Salut ia gcsti6 de deter- 
minats concerts, que és? en definitiva, una norma organitzativa 
i oompetencial que no té repercussions, ni directes ni indirec- 
tes, sobre I’esht de despeses ni d’ingressos d’aquest 
Pressuposi. 

Per tot aixo, senyores i senyors diputats, cl nostre Grup 
tambb demana la supressió de totes aquestes disposicions 
addicionals. 

Gracies, senyor President. 
El Sr: PKESIDENT : Moltes grhcies, senyor Saura. Per al 

torn en contra, tk la paraula 1’11.Iuslre Diputat senyor Escudk. 
El Sr. ESCUDk : Grkies, senyor President. Per quarta. 

vegada hem tornat a encetar, jo diria, el mateix debat : el 
senyor Saura s’ha sumat a aquest conjunt d’argumentacions 
que els portaveus del Grup #Esquerra Republicana, primer, 
del Grup Mixt, després, i del Grup Socialista, a continuació, 
han fet. 90 diria que, sobretot, el senyor Saura, d’unr-1 manera 
especial, ha anat seguint una mica l’argumentació de la senyora 
diputada socialista, i potser les novetats que ha introduit són el 
tema de la ccrtesa, r? mks a mks del de caricter economic. Evi- 
dentment, ho diu el fonament lerccr, que jo també n’hc parlat, 
del fonament tercer, perb he dit (< i molt especialment cl fona- 
ment quart)), perque en el fonament quart es repassen una per 
una, per part dcl Consell Consuitiu, en el seu dictamen, totes 
les disposicions ddicionals que ara, amb certs escarafalls, es 
va dient que ((nialgrat el que digui ei Consell  consultiu^ 
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-perquk, en definitiva, vostes vénen a dir aixo-, que (( mal- 
grat el que digui el Consell Consultiu, nosaltres, els grups par- 
lamentaris, entenem que aquestes possibles modificacions que 
el Consell Executiu ens demana no s’ajusten a la Constitució i 
no s’ajusten a 1’Estatut)). Aleshores, vostks diuen que no, nos- 
altres diem que sí, i per aixb vostks, utilitzant un dret perfecta- 
ment legítim i vdid, s’han adrqat al Consell Consultiu i el 
Consell Consultiu ens ha donat la raó al cent per cent, total- 
ment, en el Dictamen. En alguna de les intervencions s’ha dit 
que se sumava un vot particular en un tema.. . , bé, pero en defi- 
nitiva el Dictamen del Consell Consultiu, el document juridic 
fonamental i vBIid, que és el Dictamen del Consell Consultiu, 
ens d6na la ra6 al cent per cent : totes i cadascuna d’aquestes 
disposicions addicionals són, cstan ajustades a la Constitució i 
a 1’Estatut i per via pressuposthia, pel seu contingut econbmic 
i amb la garantia de certesa. suficient, podem modificar-ho. 

1, finalment -per dir alguna nota una mica diferent en la r&- 
plica al senyor Saura del que he dit abans-, podria aprofitar 
per dir-li que també -com abans hem dit al representant del 
Grup Socialista- I’esmenít 190, del Grup d’lniciativa per Cata- 
lunyi, no fa referencia, en absolut, al tema de modificació de 
lleis del nostre Parlament a través de la Llei Pressupostitria, 
sinó que l’csmena I90 -si no estic equivocat - és una esmena 
de siipressib de la Disposició Addicional Vint-i-tresena, que fa 
referkncia a les quotes dels afiliats a les cambres oficials de la 
propietat urbana -vol dir que no té, res a veure amb aquest 
tema-, pero ja que el senyor Saura no n’ha fet la defensa, jo 
tampoc: tinc per que feme el torn en contra. I per tant, doncs, 
també, nosaltres, en aquest conjunt d’esmenes que ha identifi- 
cat 1’Hlustre Diputat senyor Saura --la 173, la 176, la 186, la 
188 i la 190-, també per coherkncia amb el que hem explicat 
abans als altres portaveus dels grups parlamentaris, hi votarem 
en contra. 

Grhcies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Moltes grhcies, senyor Escudé. 
Votarem ara conjuntament les esmenes 172, 173 i 174, 

Vots a. favor? 
Vots en contra? 
Abstencions ? 
Aquestes esmenes han estat rebutjades per 41 vots a favor, 

Passem a continuació r7. votar el text del Dictamen, segons la 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
La Disposició Addicional Divuitena ha. estat aprovada per 

64 vots a favor, cap en contra i 43 abstencions. 
Passem a la Disposici6 Addicional Dinovena, de la qual 

nom& manca la defensa d’una esmena del Grup Socialista, 
que és la 177. Per a la seva defensa, té la paraula l’fl4ustre Di- 
putat senyor Terradellas. 

El Sr. TERRADELLAS : Moltes grkies, senyor President. 
Senyores i senyors diputats, bk, aquesta esmena, el que intenta 
-una mica en la línia de les que defensaven abans anteriors di- 
putats i anteriors grups- és evitar que, per la porta de la Llei 
de Pressupostos, es crei una entitat autonoma, el Centre &Alt 
Rendiment Esportiu de Sant Cugat. EI que es pretén ks que, 

perque s6n idhtiques. 

66 en contra i cap abstenció, 

Comissió. 

amb quatre ratlles, es crea ..., quatre punts d’una disposició ad- 
dicional supleixen el que hauria de ser, al nostre entendre, un 
debat d’un projecte de llei que regulks un ens autonom a nivell 
de Catalunya, com podria ser un centre d’alt rendiment, el que 
hauria de ser el Centre d’Alt Rendiment, 

Nosaltres en principi no estem en contra del fons de la qiies- 
tib, perque ens sembla que pot ser operatiu que aquest organis- 
me funcioni #aquesta manera; ara, el que sí que ens preocupa 
6s que es presenti a través d’un projecte de llei de pressupostos, 
perquk, és clar, si la fi és aquesta, comencem a preparar esme- 
nes per intentar introduir que el Centre d’Alt Rendiment sigui 
all0 que nosaltres pensem que ha de ser. Per altra banda, no hi 
veiem les repercussions econbmiques que aixo pot tenir; els 
tres-cents i escaig de milions que es preveu destinar-hi -per 
cert, que es diu en el Projecte de Pressupostos que n’hi ha 75, 
destinats al Centre d’Alt Rendiment, i una altra partida de 285, 
molt superior, per a una actuaci6 equivalent, per& en canvi, 
no parla del Centre d’Alt Rendiment--, ens sembla que esta 
mai especificat, perb bé, aquest no és el fons de la qiiestió; cl 
Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat s’ha fet amb col-labora- 
cions d’altres institucions -entre d’altres, del mateix Estat -, 
no en sabem ni la composicib ni el sistema de participació, no 
sabem si en els organismes rectors participaran les federacions 
catalanes, les federacions espanyoles, els tecnics, els esportis- 
tes, si hi participarh el Consell Superior d’Esports i ]’Ajunta- 
ment, que han compromes part del seu ajut, i ens sembla, se- 
nyores i senyors diputats, que aquest es un estil #administra- 
ció esportiva que va una mica a batzegades. 

La Llei de 1’Esport la varem fer -ho recordaran tots 
vostes- a corre-cuita en aquest Parlament en acabar l’anterior 
legislatura. Ara, se’ns presenta la regulacib del Centre d’Alt 
Rendiment per la porta del Pressupost. Al nostre entendre, se- 
nyores i senyors diputats, cal dignificar l’esport, no només 
amb recursos econbmics i amb bones paraules, sinb també a 
travks dels projectes de llei que facin falta. 

Per Cltirn, senyor President, espero que amb ia meva defen- 
sa no hagi provocat les ires, o no hagi provocat el senyor Escu- 
dé. Ho dic perque I’anterior diputat socialista -en aquest cas, 
diputada socialista- que ha fet Ús de la paraula, em sembla to- 
talment improcedent el comportament del President dient 
aixo, que no caigués el senyor Escudé en les provocacions de la 
senyora Diputada. Ho puc acceptar com a innocentada, pero, 
en cap cas, com el grau de dignificació que correspon a aquest 
Par lament. 

El Sr. PRESIDENT : Senyor Terradellas, lamento que 
vostk hagi entks exactament el contrari de la broma que jo he 
fet; si algii es podia sentir moIest és el Diputat senyor Escudb, 
que és el que ens estA bombardejant amb arguments, que alglj 
ha dit de <<pedra picada)), i la Diputada senyora Martí li anava 
dient : << Senyor!, quk em diri, que em dira, senyor Escudé D ,  i 
jo deia, compte!, eh, que potser estarem massa hores aquí. 6s 
aquest el sentit de les meves paraules, i lamento que ho hagi 
interpretat ... i si la senyora Martí ho havia interpretat de la ma- 
teixa manera que el seu company de Grup, jo li prego que recti- 
fiqui la seva interpretació. 

Torn en contra dei senyor Escudé. 
EI Sr. ESCIJDl? : Sí, grhcies, senyor President. Jo crec que 

és superflu que expliqui a la Cambra que jo no participo en ab- 
solut en aquest joc d’intervencions i d’ires més o menys expli- 
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cades que hi ha hagut. Evidentment, Ia senyora Martí -que 
en aquests moments no es troba a la Cambra-, doncs, ha 
suscitat, evidentment, la meva ira, en absolut; els seus argu- 
ments s6n importants, són solids; ella parla, no sols COM a Di- 
putada que és, sinó corn a alcaldessa que veu una perspectiva 
de la problcmhtica de I’Administracib que viu a casa nosira des 
d’un angle propi, E és logic; en canvi jo, aquesta perspectiva, 
dissortadament, a la meva ciutat no la h c ,  i nom& tinc la 
perspectiva de diputat al Parlament; i el senyor Tarradellas, 
evidentment, no suscita la meva ira, fa malts anys que ens con- 
eixem, i crec que amb cil, i amb molts altres de tots vostes -i, 
afortunadament, per a tots nosaltres i per a la Cambra- em 
sembla que hi ha unes bones relacions de companyonia, que 
esti per demés qualsevol sentiment que potser en un moment 
determinat la vehemencia d’una expressió d’uns i altres poc 
provocar una petita picabaralla, pero que no té més 
transcendkncia. 

Ara, anant concretament a l’esmena nhmero 177, jo entenia 
precisament que era molt adequat, molt correcte el que havia 
fet la senyora Martí no incloent aquesta esmena en cl paquet 
d’esmenes que ella defensava, perque ella defensava les esme- 
nes.que tenicn rcEaci6 amb el Dictamen del Consell Consultiu 
de modificació de lleis, i aixb potser és ei que en comenqar ha 
vist una mica de forma emboirada el senyor Tarradellas; 
per@ aqui no es tracta de modificar cap llei; per tant, no i& res 
a veure amb l’argumentacib que hem vist fins ara, aquí &s pre- 
cisament utilitzar, aplicar una llei, i, per tant, aqui el que es diu 
només és aixo, que el Centre d’Alt Rendiment Esportiu de 
Sant Cugat es transforma en una entitat de dret públic de les re- 
gulades en ei capítol tal de la llei tal; per tant, precisament, apli- 
quem la llei. 

Aleshores, ens sembla a nosaltres, aixo, convenient i neces- 
sari. El senyor Terradeilas em sembla que tambk hi va partici- 
par com a ponent -jo sí que rccorclo que hi vaig participar-, 
l’aany 87, a través d’un &dit extraordinari, van permetre, 
entre altres accions de cara als Jocs Olirnpics, potenciar l’esport 
catal8 a través de la posada en marxa del Centre &Alt Rendi- 
ment, i aquí tenim el senyor Ayrnerich, Alcalde de la ciutat on 
cs troba ubicat aquest centre, quc ens podria cantar les cx- 
cellcncies i meravelles d’aquest Centre d’Alt Rendiment. 
Alcshores, aquest ccntre, que va ienir una certa actitud caute- 
lar o prudent per a moltes institucions, realment em sembla 
que tots, sense passió politica, hem de reconkixer que estk co- 
mplint una missi6 fonamental, una missió irnporlant. I, pcr ex- 
emple, a tali d’cxeinple, ha estat possible arribar a un acord 
amb cl Conseja Superior de Deportes signant un conveni per a 
la utilització, i, en aquests moments, allctes de tot Espanya uti- 
litzen el nostre Centre &Alt Rendiment, i nosaltres ens con- 
gratulem i ens sentim molt satisfets que cs pugui utilitzar, 
encara amb major intensilat, aquest Centre d’Alt Rendiment, i 
la possibilitat d’aquest i d’altres convenis, precisament 6s el 
que cns sembla, per un afany de racionalització i de transpiwh- 
cia, que aquest organisme dcixi de ser un ens sense personalitat 
jurídica prbpia i cs transformi en una cntitat de dret públic, i 
cl’aquí la necessitat. 

I, per acabar; per exemple, recordo de l’exposició dei senyor 
Terradellas qiic diu : i<ks que aqui no es diu quina 6s la co- 
mposició)}. Si, senyor Terradellas, li agradarii o no li agradarii, 
perb I’apartat quart d’aquesta Disposicih Addicional Dinovena 

diu : El Centre tindri un prcsident, un vice-prcsident i un 
conscll d’administracib format per membres designats per la 
Generalitat de Catalunya>>. Vosth no hi estari d’acord, ho  re- 
specto i ho accepto; ara, realment, hi ha una explica&, hi ha 
una normativa de la composició dels centres de decisió d’a- 
questa, de Ia qual, a partir de I’aprovació, si reeixim en la de- 
fensa d’aquesta Disposicib Addicional, scrh l’entitat de dret 
públic Centre d’Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat, que 
esperem que contribueixi que en els Jocs Olímpics del 92 
puguem reeixir en molts esports, que bona falta ens fa, 

Mol tes grkies, senyor President. 
EI Sr. PRESIDENT : Grkies, senyor Escudb. 
Queden defensades totes les esmenes a aquesta Disposició 

Addicional i podem passar a la votació conjunta de les tres, la 
175, la 176 i la 177. 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquestes esmenes han estat rebutjades per 41 vots a favor, 

Passem, a continuació, a votar la Disposició Dinovena, 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
La Disposició Addicional Dinovena ha estat aprovada per 63 

vots a favor, cap en contra i 43 abstencions. 
A continuació passem a debatre la Disposició Addicional 

Vintena. Queden per defensar les esmenes 180 i 18 1, del Grup 
Sociaíista. Per a la seva defensa, té la paraula I”1.lustre Diputat 
senyor Aleu, 

EI Sr. ALEU : Moltes gracies, senyor President, i intentant 
no promoure provocacions en cap delicat esperit, voldria agru- 
par les dues; pero sí que demanaria al Diputat del Grup de la 
majoria que rn’haguks de contestar, quc m’escoltés, perquk r? 

les dues esmenes que he defcnsat se m’ha fet dir coses que jo 
no havia dit. Per tant, jo dic Únicament i exclusivament el que 
dic i que, per tant, sc’m contesti sobre el que dic. 

Per cornencar, he d’explicar que I’esmena 180, que hi posa 
esmena de supressib, no és de supressió, sinó que Bs de 
modificació, 

L’lnstitut Catala de Crkdit Agrari va néixer fruit d’un ampli 
acord parlamentari en les acaballes de la primera legislatura, i 
en el seu article tercer -1’article tercer de la Llei que el 
creava- es definien les fiincions especifiques, hi ha una skrie 
de lletres que anaven significant Ies funcions especifiques, i 
n’hi ha moltes que s6n atorgar crkdits a les caixes rurals, ator- 
gar cskdits mitjanGant les caixes rurals. Pcrb, n’hi ha un 
-exercir, efectuar inspeccions, prestar assistimcia, coordinar 
activitats-, ei que esta regulat per la lletra i) que fh ni10 quc 
sembla que ha de ser més logic en un institut de crkdit, que ks 
I’atorgament de crkdits. 

Bé, la modificació que fa la Disposicib Addicional Vintena 
va, concretament, a modificar o a í er  un afcgit6, a afegir el que 
diu la lletra i) de l’articie tercer d’aquesta Llei. Es tracta d’afegir 
al Ixmigraf i) dues entitats noves que passaran a poder ser bene- 
ficiaries de crkdits atorgats per 1’Institut Catalh de Credit 
Agrari, a mks a més de les empreses agrhries que ja estan espe- 
cificades cn la ja dita abans lletra i). Aquestcs noves entitats 

63 en contra i 2 abstencions. 

segons el Qictamen de la Comissió. 
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són, per un cantó, determinats ajuntaments, i ,  per l’altre, de- 
terminades empreses phbliques; s6n dues esmenes diferents, 
Anem a parlar de l’esmena 180, que fa especificament concre- 
ció als ajuntaments. 

Respecte al primer paragraf de la Disposició Addicional, 
hem de manifestar que el Grup Socialista esta d’acord que 
l’hstitut Catalh de Cr&dit Agrari pugui concedir crhdits als 
ajuntaments dels municipis de zones desfavorides, de zones de 
muntanya, de zones amb limitacions especifiques d’acord amb 
la reglamentació comunithria, en aplicació de la lletra i) de h r -  
ticle tercer de la Llei. I, per que? Perque aquesta actitud repre- 
senta un reconcixerncnt que en aquestes zones és l’ajunta- 
ment, multes vegades, I’única entitat amb capacitat moral i su- 
ficient prestigi per tirar endavant projectes de millora i de 
foment que, si no fos així, no es tirarien endavant, perquh la 
societat ruraI que queda en aquestes zones estA econhica- 
ment empobrida i anímicament també empobrida, i es troba 
acovardida per dur a terme projectes col;leclius de futur. El 
que passa és que no compartim les limitacions que s’hi posen 
que les uniques obres que poden obtenir &dit de l’lnstitut 
Catali de Crhdit Agrari són, per exemple, la de portada d’aigü- 
es per a reg, la de lluita contra plagues o la d’arranjament de ca- 
mins. Nosaltres voldriem que els ajuntaments poguessin obte- 
nir els crkdits per les mateixes condicions, per les mateixes fi- 
nalitats que els obtenen les altres empreses agrhries, siguin per- 
sones físiques o jurídiques, com diu la lletra i) de l’article 3 de 
la Llei de Creaci6 de I’Institut Catal& de Crhdit Agrari; ni mks 
ni menys que les altres empreses. Reconeixem el paper que 
poden jugar els ajuntaments, pero, a més a més, donem-los 
totes les possibilitats que ho facin amb plenitud de facultats. 
Per aixb presentem l’esmena 180, de modi ficaci6 del segon pa- 
ragraf de la Disposiei6 Addicional Vintena. 

L‘esmena 18 1 és diferent. La I81 és diferent. La Disposició 
Addicional Vintena proposa, en el seu segon pardgraf, que de- 
terminades empreses públiques puguin ser beneficihies dels 
crkdits concedits per I’lnstitut Catak de Crkdit Agrari, i, amb 
aixb, el Grup Socialista no hi estem d’acord, encara que es limi- 
tin les concessions a empreses públiques que tenen per objecte 
la comercialitmció, la promoció i l’ajut a l’exportació de pro- 
ductes agroalimenlaris. No hi estem d’acord. Per a nosaltres, 
l’hstitut Cat& de Crkdit Agrari ha de tenir altres funcions 
que no la de fer préstecs a empreses phbliques. 1 per aixo ens 
hem de tornar a referir necessiriament a la Memoria del De- 
partament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca dc l’any 1987. 
Durant l’any 1987 1’Institut Catalh de Crkdit Agrari ha concedit 
424 préstecs; 345 d’aquests 424 sbn préstecs per socbrrer emer- 
gkncies ocasionades per situacions meteorologiques : 176 per 
aiguats i 17 1 per la secada de les Garrigues; préstecs de 400.OOO 
pessetes a quatre anys, amb un any de carimcia al 5%. I la resta 
sbn -i escoltin-ho bé? senyores i senyors diputats- dos prés- 
tecs per a l’empresa familiar agraria, vuit prkstecs per a la rama- 
deria intensiva, trenta-dos préstecs per a la comunitat de re- 
gants de la Torre de I’Espanyol -casualment, jo hi vaig incidir 
definitivament en aquell moment, com a Vice-president de la 
Diputació en Area gestional, perquh era una de les actuacions 
conjuntes, Diputació de Tarragona -Generalitat per als regs 
de la Ribera-, nou operacions regulades pel Consell Executiu, 
set de reestrucluracib del sector lleter i vint-i-un de Ia flor orna- 
mcn tal. 

Senyores diputades i senyors diputats, ivostes creuen ho- 
nestament que valia la pena crear I’Institut Catala de Crkdit 
Agrari per fer tot aquest servei tan minso? ¿Creuen honesta- 
ment que aquesta és tota la necessitat de la pagesia i del camp 
de Catalunya en &dits? Dos credits per a l’empresa familiar 
agraria! iks que no hi ha més empreses familiars agraries a Ca- 
talunya que necessitin crkdits, que nom& n’hi ha dues que tin- 
guin concessió? Cap per a construcció de bases : ivostks 
creuen que els pagesos no voldrien construir bases amb credit 
oficial per poder regar, i no n’hi ha cap que 110 demani? No n’hi 
ha cap de concedit, senyor Guitart, ni un. iHem, doncs, com a 
Parlament, d’autoritzar I’lnstitut Catali de Crkdit Agrari que 
doni crkdits a empreses pljbliques? Volen dir que no en fem 
un gra massa? Volen dir que no ens burlem de la pagesia? 

Jo els proposo que es traslladin mentalment a un poble 
pagks i que preguntin per quk ha de servir 1’Institut Catala de 
Credit Agrari, i segur que ningú els diri que ha de servir per 
donar credits a cap empresa p-itblica; segur que ningú els ho 
dirh. Perb 15s que, a més a més, jo m’he entretingut a buscar les 
empreses públiques que s6n als Pressupostos de la Generalitat 
que puguin ser beneficiaris, i com a molt i estirant molt, n’hi 
ha dues. Pero ni I’Agricola Experimental -que no en demana 
cap- ni Promotora d’Exportacions Catalanes compleixen 
aquestes condicions que exigeix. Per tant, han de crear una 
altra empresa perquk pugui ser beneficiaria? Ddncs, per quk hi 
es? 

Vist aixb, nosaltres els demanem que votin les dues esmenes 
perquk pensem que 1’Institut Catali de Crkdit Agrari ha de co- 
mplir la seva fumi6 i no s’ha d’aanar debilitant progressivament 
cap a funcions que no són les seves. 

Moltes gricies, senyor President. 
EI Sr. PRESIDENT Moltes grhcies, senyor Aleu. Per a un 

torn en contra, té la paraula el Diputat senyor Escudé. 
El Sr. ESCUDk : Grhcies, senyor President. Quan el senyor 

Aleu ha comenqat la seva intervencib dient que el Diputat que 
I’havia contestat que I’escoités bé, pensava que comptava que 
no el contestaria jo, perquB sempre l’he escoltat. En la seva 
intervenció anterior, jo el que he dit és que havia escoltat el 
que ell deia, i amb moltca atenció, pero també llegia el que deia 
i que jo interpretava -és un dret, m’imagino, subjectiu- que 
de l’argumentació que el senyor Aleu donava de paraula, en 
definitiva, el que feia era criticar el primer apartat d’aquela 
Disposició i no el segon, que és el que intentava suprimir. 

Perb bé, deixant aquest tema aclarit, i prova que no sols s’ha 
d’escoltar el que es diu, sinó llegir el que es diu, és que, si no, 
com molt bé ha fet ei senyor Aleu, ha rectificat que l’esrnena 
E. 80 no ks de supressió com s’indica i que, logicament, llegint ja 
es veu que no podia ser de supressió, sinó de modificació. Ales- 
hores, ja podem entrar directament a les esmenes. Qub diu re- 
alment, l’esmena 180. Fa basicament una cosa : canviar la le- 
gislació invocada o canviar-la en part, perque el text que es pro- 
posa per part dei Consell Executiu diu : <( d’acord amb els crite- 
ris de la Generalitat de Catalunya i les directives de la Comuni- 
tat Econhica Europea>>. Quins són aquests criteris de la Ge- 
neralitat de Catalunya? La Llei 2/83 i el Decret 348/84, de 26 
d’octubre, i ia Liei, precisament, que, 6s clar, és el text fona- 
mental. Precisament, Is proposta que ftd el Grup Socialista per 
boca del senyor Aleu Bs Llei 211983. Per tant, fins aquí encara 
hi estem d’acord. El que no fa el Grup Socialista és reproduir el 
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Decret, que 6s el desplegament reglamentari #aquesta Llei en 
aquest tema concret. Allh on hi ha ladiscrephncia es a la segona 
cita : les directives de la Comunitat Econbrnica Europea, que 
m’imgino ..., i cada vegada, senyores i senyors diputats, ens 
haurem d’acostumar més a utilitzar, a respectar i a aplicar les 
directives de la Comunitat Economica Europea, sobretot en 
un tema tan important de competencia de la Comunitat Econo- 
mica Europea com és els temes agraris. Les directivcs són la 
Directiva 86, de I’any 86, nllrmero 466 i la de I’any 75, número 
268. i aleshores aquí el Grup Socialista pretén eliminar aquesta 
referencia -ho reitero : cada vegada sera més important i que 
nosaltres volemja comencar a introduir- i fa la substituciú pel 
Decret legislatiu 3/86, de 4 d’agost, de 1’Estat espanyol. 
Aquesta es la diferkncia. 

Aleshores, quant a1 contingut, on és la diferencia? Jo, la ve- 
ritat, no veig ..., ha fet una exposició molt extensa i, fins i tot, 
em permetria dir amb un punt de dramatisme el senyor Aleu. 
Jo crec que no hi ha tanta diferhcia com aixb, per una ra6, 
perque a diferhcia del que ens ha llegit com exemple de dir : 
no, no, ks que aquí, miri quk diuen, les aigües per a conreus, la 
lluita de plagues, que és que diu <( corn ara)), és un exemple, 
no una exclusiva. Que és el que diu que s’ha de fer? Precisa- 
ment, una cosa molt nies genkrica, que hi caben moltes coses. 
Diu : <<quan es destinin a finanFar actuacions adrepcles al mil- 
lorament del medi rural)), i llavors diu <(corn ilrm i en cita 
unes quantes. EI que fa l’esmena del Grup Socialista és : <ca& 
reGades a la creació, conservació i millorament de la riquesa 
agrícola forestal i pecuhria i dels seus mitjans ... H, o sigui, fa 
una altra explicació, descriu el contingut d’una m a m a  dife- 
rent. Perb és més extensa, pero al mateix temps és més limita- 
tiva, perqub ser el millorament del medi rurai hi caben totes 
aquestes i aitres possiblement que no ha pensat el senyor Dipu- 
tat a incloure. Per tant, la diferkncia ja veuen quina és, per 
tant, no hi ha cap dramatisme, no hi ha cap ofensa a l’estament 
camperol en el fet de mantenir --com pensem mantenir- el 
text de la Disposició Vintena. 

Quant a l’esmena 18 1, pretén suprimir aquest segon apartat. 
Perb 6s que aquest segon apartat és un cas més, una explicació 
més, una concrecib ni& de tot el que diu aquest article 3,  
perque i potser per aixb -ja he dit, també he explicat per l’es- 
mena anterior que no conec el terna a fons- possiblement 
aquestes possibilitats o aquestes limitacions en l’obtenció 
d’una skrie de creclits és perque el redactat de I’article 3 de la 
Llei com originiriament estava establert, jo tinc aquí un infor- 
me juridic de I’Institut Catalh de Crkdit Agrari que diu que en 
múltiples ocasions s’ha trobat en la impossibilitat, d’acord amb 
el redactat primitiu original de la Llei 4/84, de 24 de febrer, de 
creaci6 de l’lnstitut Calalli de Credit Agrari, s’ha trobat en la 
impossibilitat per problemes juridics de concedir crkdits 
perquk semblava que no encaixava exactament amb el redactat 
de l’article, i per aixb d’aquí la necessitat i la convenikncia de 
donar aquest caracter més flexible. I aixb no és una cosil. que 
fcm ara; aixb s’ha fet en anteriors ocasions. Jo li voldria recor- 
dar al senyor Aleu i a tot el seu Grup que, per exemple, en el 
Prcssupost de l’any que som --que estern a punt d’acabar i que 
esperem que podrem m b a r  tots mdascú a casa scva, un cop 
superada aquesta sessió lmlarnentiria- hi ha la Disposició 
Addicional Setzena en qui: ja s’introdu’ia uns increments, una 
major flexibilitat i així es va poder permetre el finmqamcnt a la 

pesca, a I’aqüiailtura i a les empreses agroalimenthries -ja 
tornem a entrar en el terreny de les empreses- que, fins 
aquell moment, no era possible. 

Per tant, entenem que el text de la Disposició Addicional 
Vintena va precisament en aquest sentit de possibilitar amb 
més intensitat I’accés dels pagesos i ramaders i pescadors a les 
possibilitats de rebre l’ajut financer de l’hstitut Catali de 
Crkdit Agrari, i per aquest motiu ens oposarem a aquestes limi- 
tacions que a través, en certa manera --així ho entenem 
nosaltres-, a través d’aquesta esmena de modificació i de su- 
pressió -la 180 i la 1 8 1 - ens demana el Grup Socialista. 

Gracies, senyor President. 
El Sr, PRESIDENT : Gracies, senyor Escude. Acabada la 

defensa d’aquestes esmenes es pot passar a la votacib. Podem 
votar conjuntament la 178 i la 179, que s6n de supressib total. 

Vots a favor d’aquestes esmenes? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquestes esmenes han estat rebutjades per 40 vots a favor, 

A continuaci6 votem l’esmena 180, del Grup Socialista. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha estat rebutjada per 40 vots a favor, 52 en 

Votem a continuació l’csrnena 181, de supressió, del Grup 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha estat rebutjada per 40 vots a favor, 52 en 

Finalment, votem la 182, d’Esquerra Republicana. 
Vots a favor? 
Aquesta esmena ha quedat aprovada per unanimitat. 
A continuació passem a volar el text del Dictamen de la Dis- 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
La Disposició Addicional Vintena. ha quedat aprovada per 

52 vots a fwor, cap en contra i 40 abstencions. 
Passem a debatre la Disposició Addicional Vint-i-unena. 

Abans d’entrar- hi haig d’advertir que d’acord amb l’article 
11 1 .I del Reglament, I’aprovacib de les lleis que es refereixen 
al desenvolupament bisic de I’Estatut de Catalunya requereix 
el vot favorable de la majoria absoluta de 1st Cambra. Per tant, 
s’anuncia que la votacih rcferent a la Disposició Addicional 
Vint-i-unena, que, per modificar els articles 172 i 173.2 de la 
Llei 8/1987, del 15 d’abril, Municipal i cle Rkgim Local de Ca- 
talunya, necessita el vot favorable de la majoria absoluta i la vo- 
tacib tindrii lloc a les deu hores del dia d’avui. 

52 en contra i cap abstenció. 

contra i cap abstenció. 

Socialista. 

contra i cap abstenció. 

posici6 Addicional Vintena. 

(L7. Sr. Curt0 demana per purlai:) Sí, senyor Curta 
El Sr. CURT0 : Havent fet referkncia a la votació d’esta Dis- 

posició Addicional, li prego al Molt Honorable President 
-suposo que ja ho tenia en compte- que, una vegada feta la 
votació, per analogia apliqui l’article 83.2 dcl Reglament i con- 
cedeixi un torn d’explicació de vot o de posicionamcnt als 
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grups parlamentaris. 
EI Sr, PRESIDENT : D’acord i així es fars. (Pausa.) Per de- 

fensar I’esmena 185, del Grup Socialista, té la paraula 
I’Itlustre Diputat senyor Tomb. 

El Sr. TOMAS : Grhcies, senyor President. Jo agrupare i’es- 
mena 200, de supressib, i I’esmena 202. .., o la 185 i 187, pel 
text del ñutlleti, de modificacib. 

La meva companya de Grup, la I14ustre Diputada senyora 
Rosa Mutí, ha dit que era poc aconsellable modificar les lleis 
del Parlament de Catalunya utilitzant la Llei Pressupostiria 
pero que, malgrat tot, el Consell Executiu pot fer bs d’aquesta 
atribució en virtut dei procediment legislatiu legal en aquest 
pais. Per& en aquest cas, ens trobem davant una situació molt 
més greu, és a dir, que jo diria de desconsideració cap al conjunt 
de grups parlamentaris d’aquesta Cambra, perque el que es 
modifica -com molt bé ha dit el senyor President del Parla- 
ment quan ha reclamat que la votacib seria a les deu d’aquest 
vespre- és una de les lleis bbiques de Cataiunya. 

Vull recordar que aquesta llei forma part del bloc legislatiu 
d’ordenació del territori de Catalunya, que va ser una llei apro- 
vada amb vots diferents, perb sí treballada en ponencia conjun- 
ta per I’article 108 del Reglament i, per tant, aquest Diputat i el 
meu Grup consideren que la minima eleghncia parlament&&, 
la mínima consideracib cap a aquesta Cambra hauria signifi- 
cat.. # ,  perqub també hi ha procediments d’urgkncia si és que en 
el text presentat es recullen les noves opinions sobre coordina- 
ció i cooperació entre els municipis i la Generalitat, igualment 
s’hauria procedit per la via del desplegament legislatiu normal 
que es pot atribuir a aquesta Cambra. Dit aixb, significa que 
estem davant un acte de desconsideració, pero que neix com a 
conseqiiencia, com n conseqliencia no d’un proces que s’ha fet 
al llarg d’aquest any, que és la incapacitat, segurament per con- 
flicte mental i politic entre el Consell Executiu, en matbria de 
cooperacib i de coordinaei6 municipals, i el que deia la Llei 
Municipal i de Regim Local de Catalunya; no una picabaralla 
de partits, sinó que era un conflicte intern. Prova d’aixo és que 
el Pla Únic d’Obres i Serveis d’aquest any s’ha aprovat darrera- 
menl i s’ha aprovat malament; una llei que, a mks, ha estat 
subjecte de dos decrets, de modificacions i subjecte de sentkn- 
cies de tribunals competents que han hagut de modificar, 
perquk creien que I’aplicació de les lleis per part del Consell Ex- 
ecutiu era absolutament ilegal o alegal. 

Dit aixo, que significa? Significa que el Consell Executiu i ei 
Grup que li d6na majoria no creu en el titol XVIII de la Llei 
Municipal : d’assistbncia de la Generalitat als ens locals i de ca- 
operacib amb aquests. És a dir, en aquesta Llei s’establien uns 
mecanismes de planificació, uns mecanismes de coordinació, 
uns mecanismes que anaven des de I’establiment de criteris 
per a la coordinacib --criteris que jo voldria recordar a les seny- 
ores i als senyors diputats que havien de ser aprovats per 
aquest Parlament-, passant per un conjunt de normes que sig- 
nifiquessin la contractació de qualsevol política de coordinació 
a través d’un pla directori d’inversions locals que s’havia de 
basar en els deficits &infrastructures i d’equipaments munici- 
pals, per fer possible a Catalunya que tots els ciutadans vis- 
quessin on visquessin, en municipis grans, mitjans o petits, 
tinguessin accés als mateixos serveis implementant en el 
nostre país la politica de la igualtat d’oportunitats, almenys en 
els serveis mínims municipals, que són els bksics d’un ciutadk 

A més a més deia que qualsevol pla que desplegava el Pla di- 
rectori -entre ells ei Pla ljnic de serveis-, un pla anual especí- 
fic, havia de contemplar-se suta els segijents criteris : basar-se 
en projectes tecnics, disposar d’un calendari que permetés con- 
cloure dins del mateix any l’obra a efectuar; especificar els ens 
encarregats de la seva execuci6 i el finanqament del pla. En 
aquesta Llei totes aquestes tecniques de planificació, de coordi- 
nació, d’eliminació dels deficits infrastructurals i de les man- 
cances municipals han estat eliminats de cop per una disposició 
addicional de la Llei de Pressupostos d’aquest any. Fixin-se bé 
que arriben a suprimir que el Pla director ja no es realitza, i que 
l’únic que es realitzara sera la via d’un Pla hnic d’obres i ser- 
veis. Per tant, el Pla Director d’lnversions Locals queda elimi- 
nat en l’explicacib, tant en la supressió dels articles 172, 173, 
de la Llei Municipal aprovada pel Parlament de Catalunya com 
tarnbk a la Llei del Pla Únic d’Obres i Serveis. Seliminen les 
determinacions sobre les quals s’han de concretar aquests 
plans anuals, com, per exemple, que els projectes tecnics es- 
tiguin aprovats, com es financa i qui els executa. És a dir, 
passem d’una situació tebricament --i crec que aprovada pel 
conjunt de grups parlamentaris d’aquesta Cambra amb la Llei 
Municipal- de planificació i de coordinació a una politica de 
discrecionalitat en la distribució de recursos presentada pels di- 
ferents municipis de Catalunya. Hem anat enrera; hem trencat 
I’hnic element d’aglutinacib que el Reglament establia en una 
llei de cooperació entre la Generalitat i els ens locals. I hem 
anat enrera trencant aquest principi de coordinació perque mo- 
lestava, segurament, l’ideari polític del Grup de la majoria. I 
aixb es fa a través d’aquesta disposició addicional i mitjarqant 
uns mecanismes que permeten al Departament de Governació 
i a la Direcció General d’AdministraciÓ Local atribuir, de 
manera discrecional, sense cap criteri, sense cap control, mes 
enlla de quatre puntuacions d’unes bases que, a més a més, no 
modifiquen i que són unes bases que no concorden amb les re- 
alitats dels dkficits que presenten els municipis de Catalunya i, 
a partir d’aquí, a partir d’aquí, obtenir una distribució mes d’a- 
cord amb tkniques que, per dir-ho d’una manera suau, de cli- 
entelisme politic, que és ei que pretenen amb la modificaci6 
d’aquesta Llei. 

Nosaltres, per tant, creiem que, en primer iloc, en primer 
lloc, malament modificar una llei bisica per aquest procedi- 
ment. En segon lloc, anem enrere amb thcniques de planifica- 
ció i de coordinació; són rebutjades pel Grup de la majoria. 1, 
en tercer lloc, modifiquen el Pla h i c  d’obres i serveis, que 
també hauricm pogut modificar-lo per Ea via del procediment 
legislatiu normal d’aquesta Cambra, i si vostks volen d’urgen- 
cia, pero, a mks a més, malament i amb incongruencies que 
situen la modificació de la Llei del pla d’obres i serveis en el 
camp de la il-legalitat manifesta. Per exemple : vostks saben, i 
en tenen referencia, i així ho va reconkixer i així s’ha procedit 
aquest any, que les aportacions de Ics diputacions no s6n 
obligatbries, són volunthies. Aixo ha estat clarissim, i el Con- 
seller de Governació ho ha reconegut públicament en els mit- 
jans de comunicació, i ho ha reconegut piíblicament en l’accep- 
tació de la possibilitat i del desplegament de plans de coopera- 
ció, de plans de cooperació propis per a cada un d’aquests ens 
de caracter supramunicipal, Aquesta Llei reitera e! carhcter 
d’obligatorietat, reitera novament una normativa que les audi- 
kncies ja han dit que és il-legal i ho reitera. 

, 
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En segon lloc que situa a les mateixes diputacions en una si- 
tuació molt prechria, perque si els plans, les aportacions fins 
ara eren anuals, ara sbn periodiques. Qui pot establir, i corn i 
de quina manera es poden fer uns pressupostos quan un dels 
conceptes de que han cle partir aquests pressupostos es diu <<de 
manera peribdica>>? I no es concreta la periodicitat d’aquesta 
aportació. Per tant, ens trobem davant &una situació que les 
mateixes diputacions no sabran com resoldre els seus planteja- 
ments de caracter pressupostari. 

Finalment, tambk en la modificació s’introdueix un afegitó 
que diu que tots els recursos financers de ies diputacions es 
destinen en concepte de cooperació economicu. Aixo és mani- 
festament conlrari al bloc legislatiu de rkgim local aprovat per 
aquest Parlament; manifestament contradictori amb les lleis 
aprovades, perquc sota el concepte de cooperació econbmica, 
no només és el concepte de les inversions, 6s el concepte, per 
exemple, del manteniment; és el concepte de les reformes, et- 
cetera. Per tant, són terminologies, terminologies que van en 
contra del mateix bloc legislatiu de caricter local i, molt con- 
cretament, per l’aprovat per aquest Parlament. 

En aquest sentit, nosaltres, demanem dues coses. La prime- 
ra és que retirin aquesta Disposició Addicional, no tant perque 
retirin els seus conceptes de com i de quina manera s’ha de pro- 
cedir en la cooperació econbmica, sinb perquk siguin valents, 
tinguin el coratge suficient de demostrar a l’opinió púbka cata- 
lana que vosths van fer una Llei Municipal i de Regim Local 
que al cap d h n  any i mig no serveix. I per aixo vostes han utilit- 
zat aquesta via subterrhnia d’una disposicib addicional per mo- 
dificar una Llei tan important. Tinguin, corn a mínim, el corat- 
ge de dir a I’opiniÓ phblica i als mitjans de comunicació pre- 
sents i amb l’explicació pertinent que vostks aquesta Llei, i les 
tkcniques de cooperacib que van aprovar fa un any i mig no els 
serveixen. Que vostks, a més a més, trenquen, segurament, 
l’únic acord de consens que hi va haver en aquelles lleis, 
perque recordo que el Pla Director d’hversions Locals i els 
seus criteris van ser dels pocs punts que van ser aprovats per 
unanimitat per aquesta Cambra. 

Per tant, simplement, perquk cal que vostks reconeguin que 
les seves lleis -i en un terna tan important per als municipis, 
tan important per a la vida civil catalana, corn és la coordinació 
entre la Generalitat i les administracions locals, retirin vostes 
aquesta disposicih addicional i debatem el tema, jo dic que mo- 
difiquin els seus criteris debatem-los en el Parlament, nova- 
ment, per les tkcniques que van ser aprovades aquella llei, per 
la ponencia conjunta, i per la discussib conjunta que, segura- 
ment, segurament, avanqaríem, com a mínim, en polir, en 
tocar, en discutir, en millorar els criteris que el Grup de la ma- 
joria tenia en aquest moment. 

En segon lloc, perqukjo penso que es un acte de consideració 
cap als grups parlamentaris d’aquesta Cambra que van aprovar 
en ponencia o no, perb que van treballar en ponencia conjunta 
una llei bisica del Parlament de Catalunya. I una llei bhsica del 
Parlament de Catalunya no es pot modificar per una llei pressu- 
poslaria; és un mal gest, és un mal gest politic davant I a d’ imen- 
sió que contempla I’Estatut d’Acutonomia. 

Per aquests dos significats altament politics -no pel 
contingut-, el Grup parlamentari Socialista demana al Grup 
de la majoria que retirin aquesta esmena, que retirin aquest ar- 
ticle i que debatem politicament aquestes qüestions pel proce- 

diment Iegislatiu regular, normal, que és el que ha d’uutilitzar 
aquesta Cambra, no nomes en aquestes coses, sinb en la majo- 
ria dels temes que afecten la vida politica catalana. 

Moltes grhcies. 
El Sr. PRESIDENT : Gracies, senyor Tomis. Per a un torn 

en contra, té la paraula 1’Il.lustre Diputat senyor Escudé. 
~i Sr. ESCUDÉ : si, grhcies, senyor President. Per comen- 

Gar voldria fer una petició al. senyor Esteve Tomb. En aquesta 
Cambra i en aquesta sessió, i en altres sessions tots -els uns i 
els altres- en improvisar -i crec que es el bo i el viu d’un 
debat parlamentari- diem coses que potser no voldriem dir i 
fem expressions que poden ferir. Aleshores, a mi em sembla 
recordar que per part del nostre Grup, semprc que des dels 
bancs, des dels escons d’altres grups parlamentaris se’ns ha co- 
municat que se sentien ferits, nosaltres retirhem l’expressió. 
Jo li voldria dir al senyor T Q ~ B s  que, en nom d’un Conseller, 
que no és present en aquests moments a la sala, considero que 
ens sentim ferits per una expressió que ha utilitzat el senyor 
Tomb : que el Govern o la Conselleria tenia un conflicte 
mental. Nosaltres creiem que aquest és un tema que va mks 
enlli de I’actuació de la crítica politica. Bé, vostks sabran quk 
han de fer. 

Fet aquest prec, un mer prec inicial, jo voldria comentar l’ex- 
posició deE. senyor Esteve Tomb, que si ha comencat essent 
molt mesurada, molt racional seguint un ordre d’argumenta- 
ció, cap al final jo diria que s’ha embullat una mica i ha repetit, 
i ha tornat endavant i endarrere ... Per tant, jo intentaré seguir 
i’esquema inicial, que em sembla que era el bo. 

El senyor Tomis, en nom del Grup Socialista, una vegada 
més, ha insistit -que ja ha sortit abans- en el tema del proce- 
diment, perquk, evidentment, aquesta Disposició Addicional 
és una d’aquelles que han estat objecte del Dictamen. Podríem 
tornar a insistir en aquesta qüestió, crec que és innecessari. 
Una i una altra vegada hem vist que el nostre criteri -criteri 
universal- ha estat ratificat d’una manera clara, solemne, per 
part del Dictamen del Consell Consultiu. A part d’aixb, el 
senyor Esteve Tomhs ens ha dit : ((bé, al marge d’aixb, doncs, 
per decisib política canviin, no. M No, és que precisament la de- 
cisió política esta en aix6, una cosa que es pot fer i que 6s con- 
venient i és Ú t i l  i és possible i s’utilitza, doncs, creiem que s’ha 
de mantenir per criteris jurídics i per criteris politics, perquk 
aixo també és molt curiós, senyores i senyors diputats, que 
quan parlem d’uns criteris matematics, tkcnics, juridics, quan 
davant aquesta situació no s’hi VOI estar d’acord i es diu : ((no, 
perb és que políticament és diferent)). Aleshores, aixb és pe- 
rillós per& sembla que la política esta renyada amb ia mate- 
matica i amb el dret i amb la justícia i no és aixo. Perb bé, quant 
al procediment jo crec que no hi podem insistir més; ja s’ha dit 
i ,  fins i tot, la Mesa ha recordat, i en una petició molt enteni- 
mentada que ha fet el Diputat senyor Curto se li ha dit que, ob- 
viament, tenia el seu perfecte dret perque estem exactament 
debatent el mateix que podiem debatre amb una modificacib 
autonoma al marge de la LIei de Pressupostos d’aquesla nor- 
mativa de desplegament bisic de I’estructura jurídica de Cata- 
lunya. Per tant, no hi veiem major dificultat. No hi insistirk 
mbs. 

Aleshores, el senyor Tomis ha entrat en el que podriem dir 
que és el moll de 1’0s de la primcra esmena, de l’csmcna 185, 
que ell anunciava la número 200, que era el nimero correspo- 
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nent en l’inf‘orme de In Ponencia. 1, aleshores, ens ha donat 
una &ric dc consideracions. Jo sobre aixo, que tampoc sóc 
expert -hi ha altres diputats del meu Grup que van intervenir 
en aquest debat tant de la Llei Municipal corn de la Llei del Pla 
Únic d’Obres i Serveis- jo sí que li  puc dir és el que m’ha estat 
informat per part del Departament de Governacib, responsable 
d’aquestes modificacions que s’intenta que la Cambra accepti 
per via d’aquesta esmena addicional. Considerem -o conside- 
ra el Consell Executiu i nosaltres ens hi sumem- que aquesta 
disposicib addicional, que ara se’n demana I’aprovacib, respon 
a la voluntat de poder convocar el Pla Únic d’Obres i Serveis de 
Catalunya amb caricter plurianual; bhsicament, aquesta és la 
finalitat. Aquesta plurianualitat dbna resposta a criteris de raci- 
onalització, a criteris d’eficicia, i és assumida --almenys 
aquesta és la impressib que t6 el Departament i és la que ens ha 
transmhs a nosaltres-, &s assumida pels municipis de Cataiu- 
nya, que han fet nombroses propostes en aquest sentit, igual 
corn la Comissió de Cooperació Local de Catalunya, comissi6 
de la qual fa unes hores en parlivern en alguna esmena, que 
també s’ha pronunciat, segons sembla, favorablement -per 
unanimitat, fins i tot, se’m diu-, de canvi de mechica. 

Mentre no s’aprovi el Pla Director d’lnversions Locals de 
Catalunya, que regulen els articles 169, 170, 171 i 172 -per 
tant, res de res de la supressió de quk parlava I’IMustre Diputat, 
perque el que es modifica, es modifica, no se suprimeix, és el 
172 i 173, i continuen existint els altres articles que acabo 
d’esmen tar -, com a instrument coordinador i integrador de 
les aportacions econbmiques de les diferents administracions 
públiques destinades a inversions en obres i serveis de compe- 
tencia municipal, i per tal d’assolir l’actuacib conjunta, l’horno- 
geneitat timica, la informació reciproca i I’eliminació de dis- 
funcionalitats, aquestes funcions, ara per ara, les ha d’assumir 
el Pla Onic d’Obres i Serveis. A la vegada, la programació de 
les inversions amb caricter plurianual -que, hi insisteixo, 6s 
el fonament de la modificació- donaria lloc a una millor pro- 
gramació de I’activitat inversora dels municipis, al mateix 
temps que permetria adaptar-se a la durada del mandat dels 
consistoris. Totes aquestes actuacions tenen ordirhiament 
una durada de quatre anys i es corresponen amb el mandat de 
les corporacions, per la qual cosa, i atks que el mandat de les ac- 
tuals corporacions locals fineix el proper any 1991, la previsió 
de plurianualitat -ja ho anticipem- del proper Pla Únic d’O- 
bres i Serveis hauria de ser només de tres anys. Eis articies mo- 
dificats son els que impedeixen aquesta convocatoria pluria- 
nua1 -i, per tant, es modifiquen- i els articles afegits ajuden a 
la millor gestió municipal i a la seva programació. 

Quant a la modificació dels articles 2.2, 2.3, 5.1 i 7.2 de la 
Llei del Pla h i c  d’Obres i Serveis, proisament, entenem nos- 
altres que va cn la direccib que apuntava 1’11-lustre Diputat, i 
que en alguna intervenci6 -crec recordar que era del Grup 
Mixt- ja he explicat abans, i que, precisament per reforgat-ho 
encara mes, amb unes esmenes adoptades en Comissió, pre- 
sentades pel nostre Grup, de Convergencia i Uni6, ¡’esmena 
que aleshores era la 204 i la que era la 206, encara van mks en 
aquesta direcció, de permetre aquesta capacitat de negociació, 
de concordia, de consens entre la Generalitat i les diputacions 
en rclacid, amb el finangament del Pla Únic d’Obres i Serveis. 

Aixb em sembla que dóna uns arguments sblids i suficients 
per recolzar el posicionament del nostre grup de no acceptar 

l’esmena i ,  per tant, votar favorablement el text de la Disposi- 
cilj Addicional Vint-i-unena. 

Perb és que encara hi ha més. Hi ha l’esrnena següent, que 
ha dit el senyor Esteve Tomis que ens defensaria i que jo diria 
que ha defensat d’una manera molt escarida -per dir que l’ha 
defensat d’alguna manera-, que 6s l’esmena 202 -que deia 
ell, de la numeracio anterior -, la 187 actual. Jo crec que ha fet 
perfectament de fer-hi una volada molt superficial, perque pre- 
cisament, senyores i senyors diputats, el que fa el Grup Socia- 
lista en aquesta esmena és exactament, i de manera encara 
molt més radical, ei que se’ns acusa que fa el Consell Executiu 
de la Generalitat en la Disposició Addicional. Diu : ((6s que 
sembla mentida modificar aquesta legislacii, tan important a 
través d’aixb;  és exactament el que Pi el Grup Socialista, 
perque a través d’aquesta esmena -numeració actual, 1 87 -, 
no els articles 2.2., 2.3,5.1. i 7.2 de laLiei del Plaúnic d’Obres 
i Serveis, sinó 1’1. I, I .3 ,2 ,  3. I, apartat primer i segon, 3.2,3.3,  
3.4,4.3,4.7, 5.1, apartat segon, i 6.1 de la Llei, eis p r e t h  mo- 
dificar, i no modificar d’una manera marginal o secundhria, 
com es fa en el text, sinó que si vostks, senyores i senyors dipu- 
tats, es prenen la mokstia d’agafar el Butlleti veuran que, com 
a mínim, hi ha una plana i mitja del Butlletí del Parlament on 
es recull, fil per randa, tot ei redactat nou que pretkn -o sigui, 
practicament és refer de nou la Llei. 

Aleshores, aquest debat que ens oferia el senyor Tomhs, jo 
no recullo el guant, perquk j a  he dit que no és la meva especiali- 
tat - perque practicament no tinc cap especiaiitat - , perb jo el 
remeto al debat extensissim, que ocupa, pel cap baix, vint folis 
del Diari de Sessions, el debat que hi va haver amb eis meus co- 
mpanys, i bhsicament em sembla recordar que era amb el 
senyor Ramon Camp, sobre el tema del Pla Únic d’Obres i Ser- 
veis; aquest debat ja esti fet. Aleshores, nosaltres, a l’estil, que 
creiem que és el que ha de ser, de ponderacib, d’equilibri, es 
modifiquen -com hem dit i corn pretenem continuar fent- 
alguns aspectes que són els que priven d’aquesta plurianualitat 
que creiem, per les expiicaciois que hem donat, que 6s útil i 
convenient per a la Generalitat i, sobretot, per als municipis de 
Catalunya, sinó que vostks refan tota la. Llei. Aleshores sí que 
entenem que si el dia 17 de desembre del 87 -i el debat apa- 
reix en el Diari de Sessions número 1 15 - es va fer el gran debat 
polític i es vil arribar on bs, ens sembla que ara, amb els pocs 
mesos que han passat, és no dir6 innecessari, sino contrapro- 
duent, modificar a fons, perque els criteris fonamentals que el 
nostre Grup va defensar en aquell moment continuen essent 
els mateixos d’ara. 

Per tant, en definitiva, ens oposarem tant a I’esmena que no 
accepta la Disposició Addicional Vint-i-unena com a aquesta 
altra esmena que pretén modificar practicament de manera 
global la totalitat de la Llei del Pla Únic d’Obres i Serveis. 

Gricies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Moltes gracies, senyor Escude. (L% 

Sr. Tomhs demana Jlerparlur.) Sí, el senyor Tomk 
El Sr. TOMAS : Senyor President, per aklusions i contradic- 

cions, perque el portaveu lector de tcxtos.. . 
El Sr. PRESIDENT 1 Per contradiccib, sí, pero per allusions 

no li dono la paraula, perque em sembla que no ha estat aleludit 
en el sentit reglamentari. 

El Sr. TOMAS : Molt bé, grhcies : és el 50%. (Rialles.) EI 
portaveu del Grup de Canvergencia ha dit que ha considerat 
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ofensiva la paraula << conflicte mental H i ,  per tant, jo diria que 
<<conflicte mentab no és una paraula ofensivu, en tot cas ei 
que diu és trobar-se davant d’un conflicte. Si a vmtk el que el 
molesta és el continent, eh, retiro el continent, perb, cl contin- 
gut, jo el deixo. 

Moltes gracies. 
El Sr. PRESIDENT : Gricics, senyor Tomis. Passem a 

volar les esmenes, conjuntament, 83, 84 i 8 5 ,  que són dc su- 
pressió de tot el text. 

Vots a favor d’aquestes esmenes? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquestes esmenes han estat rebutjades per 38 vots a favor, 

6 1 en contra i cap abstenció. 
A continuació votem E’esmcna 186, del Grup d’lniciativa 

per Catalunya. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha estat rebutjada per 38 vots a favor, 62 en 

Votem a continuació I’esmena 187, del Grup Socialista. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha estat rebutjada per 35 vots a favar, 63 en 

contra i 8 abstencions. 
A continuació no votem, naturalmmt, corn he dit abans, la 

Disposició Addicional, perque es votari a les deu del vespre. 
Passem a continuacib a votar la Disposició Addicional Vint- 

i-dosena, que tenia una esmena, ja defensada, de mancra que 
j a  es pot passar a la votació. (Pausa.) 

contra i cap abstenció. 

El Sr. CARNICER : Retirada, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Moltes grhcies. Es vota el text del Dic- 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Ha quedat aprovada aquesta Disposici6 per 64 vots R favor, 

cap en contra i 34 abstencions. 
Passem, acte seguit, a la Disposicib Vint-i-tresena. Hi ha 

una esmena que encara no s’ha defensal, que és la 192, del 
Grup Socialista. Per a la seva defensa, tB la paraula l’II-lustre 
Diputat senyor Martí Carnicer. 

El Sr. CARNICER : Gracies, senyor President. Per fer, a la 
vegada, la defensa de I’esmena 1 92 i de la 193. 

Per veure una mica el que el Consell Executiu eiis proposa 
en aquest conjunt de disposicions addicionals, la vint-i-tres i la 
vint-i-quatre, crec que ks necessari fer una mica d’histbria, un 
xic de referkncia al que han estat les cambres oficials de la pro- 
pietat urbana, que 6s I’element que és objecte d’aquestes 
addicionals. 

Jo crec que la totalitat dc les senyores i dels senyors diputats 
sabran el que és exactament la cambra oficial de la propietat 
urbana, pero, en qualsevol cas, crec que val la pena recordar 
algun dels textos Icgals que fins a I’any I988 la regulaven. Els 
textos legals formen part del Reial Decret 1649 cle 1977, on 
crec que el que ens interessa en rcIaciÓ amb el debat que estern 
portant ..., val la pena assenyalar que en I’article 4.1 cs diu que 

tamen de la Disposicib Addicional Vint-i-dosena. 

Ics cambres estan constituides per tots els propietaris de fin- 
ques urbanes en el territori de ia. seva jurisdicció i que la incor- 
poració d’aquests propietaris a les dites cambres és obligatoria. 
Aixi mateix, en I’articie 40 d’aquest mateix Reial Decret es 
parla que cl rkgim de quotes obligatori dels associats continua 
sotmes a les normes que el determinin. 

És a dir, fins a I’any 1988 tenim quc les carnbres oficials de 
propietat urbana són unes associacions de tots els propietaris 
de finques urbanes que tenen dues característiques d’obligato- 
rictat : una primera caracterislica Bs I’obligació d’estar afiliat a 
aquestes cambres i una segona característica 6s I’obligació de 
pagar les quotes d’aquestes cambres oficials de la propietat 
urbana. 

Aquesta ks la situació legal d’aquests organismes de dret 
públic Fins a I’any 1988, en que la Llei de Pressupostos de I’Es- 
tat, en el seu article 109, diu : <<A partir de 1’1 de gener de 
1988 es suprimeix I’cxacció Quota de la Cambra Oficial de la 
Propietat Urbana, taxa 25.04)). Dit d’una altra manera, i fent 
referhcin a la legislació que els citava anteriorment, veiem 
que les cambres continuaran mantenint la seva obligatorietat 
d’afiliació, pero el que desapareix, dit d’una manera clarissima, 
és la taxa i, per tant, l’obligatorietat de pagar-la. ks a dir, 
doncs, que a partir de 1988 la taxa parafiscal, que s’anomenava 
((Quota de la Cambra Oficial de la Propietat Urbana>>, desapa- 
reix a lot el territori de 1’Estat espanyol. 

ks ben cert que la regulació d’aquestes cambres és una de les 
matkries traspassades a la Generalitat de Catalunya i,  per tant, 
hi havia el dubte, hi ha hagut segurament el dubte de si aquesta 
taxa estava o no deslegaliizada, suprimida en el conjunt del ter- 
ritori de Catalunya. La nostra interpretació 6s que si, encara 
que sigui per aplicació subsidihria, també aquesta taxa estava 
deslegalitzada. En qualsevol cas la sorpresa ens sorgeix quan 
en aquesta Disposició Addicional Vint-i-tresena se’ns diu que 
{( ies cambres oficials de la propietat urbana aplicaran la deter- 
rninacib de les quotes que per cada unitat urbana estan obligats 
a satisfer els afiliats amb la segiient escalm. hs a dir que la Ge- 
neralitat -el Consell Executiu, per ser mks exactcs- pretén 
que, a aquella obligatorietat d’afiliacib que continua romanent, 
s’hi afegeixi de nou l’obligatorietat del pagament d’una quota 
-després entrarem en l’import d’aquesta quota-, perb és que 
hi ha un problema inicial, hi ha un tema inicial que 6s 1’0- 
bligatorietat que es pagui aqucsta quota, i així ens trobem 
doncs com, una mica pec la porta del darrere, per una disposició 
addicional vint-i- tresena del Pressupost de la Gcnernlitat, 
sc’ns col4oca un nou impost, a Catalunya, un nou tribut, per 
ser exactes, segurament -en la terminologia tkcnica--, un 
nou tribut a Catalunya o es revitalitza un tribut que fins a 
aquest moment estiva ..., havia desaparegut en el conjunt de 
I’Estat i, de nou, a Catalunya es rcvitalitza. ks a dir, que la pri- 
mera constatació que tenim en aquestes disposicions addicio- 
nals és l’aparició a Catalunya d’una discriminació fiscal provo- 
cada pel Consell Executiu, de Convergkncia i Unió, en tant 
que a partir $’aquest moment es pa& a Catalunya una exac- 
ció fiscal que no es paga a la resta de I’Estat espanyol. 

Entrem en la quantitat, que també crec que és un element 
que val la pena que tinguem en compte : fins a ]’any 1987 
-quc és I’últim any en que estA regulat aixb-, la quantilat va- 
riava, el sistema que es feia servir era un sistema en quh hi 
havia una quota rnaxirna, quc per les tarifes de I’any 87 variaria 
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entre 240 i 2,000 pessetes, depenent de i’import anual de la 
contribucilj urbana que es pagués, i aleshores les cambres el 
que feien era fixar una quantitat per dessota d’aquesta quota 
obligatbria, que normalment venia essent un percentatge. Els 
percentalges de les dades de quk disposem són totalment varia- 
bles i van des del 60, el 59, el 58, el 74, el 68%; unesquantitats 
variables, perb que se situarien a I’entorn d’una mitjana del 
60-65% d’aquestes quotes, és a dir -i potser per agafar l’exem- 
ple més significatiu, encara que sigui simplement perquk ks el 
més important i de quh es poden obtenir segurament més 
dades-, en un cas concret, la Cambra Oficial de Barcelona 
esta cobrant en aquest moment, o estava cobrant mentre va 
cobrar quotes el 59O10 de la quota mhxima obligatbria. 

La tarifa que ens proposa el Consell Executiu en la Disposi- 
ció Addicional és una tarifa que no té el tipus de mhxim, sinó 
que té el tipus de tarifa concreta, i que representa el 12% d’in- 
crement de mitjana, 1’1 1 O 12% d’increment sobre la mhxima a 
quk estaven sotmeses anteriorment. Dit d’una altra manera, 
suposara que, en cas d’aprovar-se aquestes disposicions addici- 
onals, es pagara aproximadament un 70% més que no el que es 
va pagar l’últim any en que aquestes quotes eren totalment 
obligatbries. Aixb que vol dir? Aixo vol dir que l’any 1987, si 
s’haguessin cobrat totes les quotes, s’haurien cobrat entre 800 
i 900 milions de pessetes en el conjunt de Catalunya, i l’any 
1989, si es cobren aquestes quotes, es cobraran al voltant de 
1 .SO0 o 1.600 milions de pessetes; és a dir que entre una xifra i 
una altra, sense tenir en compte eis corresponents increments 
vegetatius de la mateixa contribució urbana, que hauran estat 
elevats, en aquest període de temps, gairebé, gairebk es doblarh 
la recaptacib. Bé, doncs, segon element, la proposta que se’ns 
fa és una proposta que permet, que implica aixecar un 70% les 
quotes de les cambres oficials de la propietat urbana. 

Una tercera reflexió que els voldria fer arribar : aixb, per 
que? ¿Estem davant d’unes entitats que tenen una gran mobi- 
litat, que tenen un gran paper social en el nostre país? ¿Estem 
davant d’unes entitats que no tenen font de finanqament 
adient, o que les fonts de finanqametrt que tenien fins a aquest 
moment no són suficients per a tot aixb? Ens sembla que aixb 
no és aixi. Més aviat, aquestes cambres han estat un reducte de 
posicions que, diriem, no han estat pas caracteritzades pel seu 
caricter envers el progrés, pel seu caricter de suport a les posi- 
cions progressistes, més aviat al contrari, i, en qualsevol cas, 
per rnoslra jo  els ofereixo als senyors i a les senyores diputats 
que repassin alguns dels informes que sobre les cambres ofici- 
als de la propietat urbana ha em& la Sindicatura de Comptes 
en aquest Parlament, i, a part d’un conjunt d’elements de rela- 
tiva incorreccib sobre el seu comportament i d’un conjunt d’e- 
lements sobre el fet que aquestes cambres no estan portant a 
terme all0 que esta previst, hi ha, crec, un element prou desta- 
cable : senyores i senyors diputats, la Cambra Oficial de Rarce- 
lona, I’any 85 -i, repeteixo, és l’última dada que tenim pels in- 
formes de la Sindicatura-, va emetre rebuts per un valor de 
400 milions de pessetes. ¿Poden pensar quina era la situació de 
caixa, 6s a dir el rnethl-lic de qu8 disposava aquesta Cambra Oí?- 
cial de la Propietat Urbana durant aquest any 1985? Doncs sim- 
plement eren més de 1.600 milions de pessetes. Aquesta 
Cambra hauria pogut estar quatre anys sense emetre cap rebut 
i podria conti nuar mantenint el mateix nivel I d’activitat -per 
baix que fos o per alt que fos-, el mateix nivell d’activitat, 

perquk la caixa, el diner en rneti1.k de quk disposava era 
quatre vegades la seva recaptació d’un any. Aquesta xifra, per 
si mateixa, ja seria totalment escandalosa, pero és que, a més a 
m k ,  si miren eis informes de la Sindicatura de Comptes sobre 
aquests temes, veuran que el que realment preocupa la Sindi- 
catura -i lbgimment en aquesta situació financera ha de 
preocupar- és si la rendibilitat d’aquests actius financers és o 
no és correcta, perquk també la manera de rendibilitzar aquests 
actius financers, la manera de portar a terme aquestes activitats 
de la Cambra, era posada en qüestib. Ens trobem, doncs, amb 
una tercera situació en quk, ni per la seva activitat social ni per 
la seva situació economica, es justifica de cap manera que hi 
hagi aquest increment. 

I, finalment, en la Disposicib Addicional Vint-i-quatrena el 
que s’estableix, a part d’una convalidació d’un decret crec que 
de l’any 84 --no porto aqui el text, perb em sembla que 15s de 
l’any 84-, amb la qual cosa, bé, sens dubte és una mica ironic 
que en el Pressupost de 1989 convalideni un decret de l’any 
84; o se l’havien deixat o han descobert ara una mancaqa o, 
simplement, volen revitalitzar el tema -aixb ja no ho sé. Pero 
també, a més a més de ratificar aquest Decret, s’estableixen, 
en la Disposici6 Addicional Vint-i-quatrena, els mecanismes 
d’intervencib del Consell Executiu en les cambres oficials de la 
propietat urbana, en tant que es faculta el Consell Executiu per 
desenvolupar un reglament que permeti la regulacib de l’activi- 
tat d’aquestes cambres oficials de la propietat urbana. Aixb, 
d’alguna manera, vist el que se’ns esta proposant, Sens dubte 
és per afavorir l’intervencionisme del Consell Executiu en 
aquestes cambres. 

Llavors, tot aquest conjunt de mesures, el restabliment d’un 
tribut a Catalunya que ja havia desaparegut; incrementar les ta- 
rifes d’aquest tribut fins a un 70%; que aquestes cambres no 
siguin en absolut necessiries, ni per la seva activitat social ni 
per les seves activitats wonbmiques, i els mecanismes d’inter- 
venció que el Consell Executiu estableix en el si de les cambres 
6s el que a nosaltres ens fa pensar que darrere d’aixo hi deu 
haver quelcom més, quelcom més que nosaltres no sabem, 
quelcom més que nosaltres desitjaríem que se’ns expliques, 
pero com que segurament no se’ns explicara ni considerem 
que aquest sigui el mecanisme adient pel qual s’hagin d’obtenir 
més fons per a les activitats de la Generalitat, es per aixb que 
proposem la supressió d’aquestes dues disposicions 
addicionals. 

Moltes gricies, senyor President, senyores i senyors 
diputats. 

El Sr. PRESIDENT : Gracies, senyor Martí. Per al torn en 
contra, té la paraula el senyor Escudé. 

El Sr. ESCUDI? : GrAcies, senyor President. Si el Grup Soci- 
alista ha considerat, amb una esmena anterior, que parlar de 
confusió mental o conflicte mental no era una crítica, no era 
una ofensa, doncs jo, aleshores, diria que el senyor Martí Car- 
nicer, amb tota cordialitat, ha tingut un conflicte mental en 
aquestes esmenes, i espero que m’ho acceptarh, si més no, en 
un fet ben objectiu, el senyor Martí Carnicer ha dit : {(defensa- 
r& l’esmena 192 i l’esmena 193, perquk fan referencia al tema 
de les cambres de la propietat urbana)), i encara ha tornat a in- 
sistir, quan el senyor Marti Carnicer, al final de la seva llar- 
guíssima i difusa explicacid, histbrica, filosofica. .. -els carac- 
tem que vulguin vostks--, ha tornat a insistir en la cambra de la 
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propietat urbana; ara veig guc, efectivament, reconeix que la 
primera esmena fa referkncia a la Cambra de la Propietat 
Urbana, pero la segona es a la Cambra Oficial de  corner^, In- 
dústria i Navegació, que no te res a veure amb el terna. 

Bk, aleshores, realment se’m fa dificil fer una explicació, al- 
menys que pugui rivalitzar en Iongitud i difusió amb la que ha 
fet el senyor Martí Carnicer. Ei senyor Martí Carnicer, en co- 
menqm la seva explicació -que és la que he ent& més de qub 
anava, perqui: tenia una certa relació amb el contingut de la 
Disposició Addicional Vint-i-trcsena-, ens ha explicat una 
mica la historia, la historia jurídica dels recursos de les cambres 
de la propietat urbana. Jo podria completar també, perque és 
un tema que, doncs, és prou coneguda, aquesla qüestió, hi ha 
una shrie de conflictes jurídics, criteris i punts de vista i, evi- 
dentment, interessos contraposats, i aleshores jo podria co- 
mpletar, podria ampliar una mica aquesta explicacib que ha fet 
el senyor Martí Carnicer, i podríem parlar d’un reglament, del 
2 de juny del 77 -que deia unes altres coses-, podria parlar 
d’una sentkncia bastant moderna, una sentencia del 30 de no- 
vembre de 1987, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, en 
que es donen uns criteris molt diferents dels que ha defensat el 
senyor Carnicer. Perb bk, a mi em sembla que, almenys des de 
la meva perspectiva, el perque d’aquesta Disposició Addicional 
Vint-i-tresena, malgrat el que l i  pugui semblar ai senyor Miirtí 
Carnicer, no té res a veure amb tota aquesta qiiesti6, aquests 
conflictes i l’article 109.3 de la Llei de Pressupostos de I’any 
passat, del Pressupost General de I’Estat, etcktera. 

Molt concretament, jo voldria dir : senyores i senyors dipu- 
tats, ivostbs creuen qiic els afiliats d’una associxi6 han de 
pagar o no les quotes &aquesta asociacib? Nosaltres entenem 
que si, que és obvi que el soci d’una entitat pagui les quotcs co- 
rresponents. ¿Vost&s creuen que, essent les cambres oficiah 
de la propietat urbana organismes traspassats i tutelats per la 
Generalitat, no té un dret la Generalitat, en aquesta funci6 de 
tutela, de fixar uns critcris? Nosaltres entenem que sí, fixar 
uns criteris i, per tant, aquí l’iinic que es diu no 6s res de tota 
aquesta discussió -que rcconec que cxisteix i que podrim de- 
batre a títol pcrsonal-, pero aquí I’irnic que es diu és que les 
cambres oficials de la propietat urbana aplicaran a la determina- 
ci6 de les quotes per cada unitat urbana que estan obiigats a sa- 
tisfer els seus afiliats unes quantitats. Rcs més. Primera afirma- 
ció que ens sembla definitiva. 

Segona puntuaiització que voldria fer -que em sembla que 
ha estat important- : que el senyor Martí Carnicer, després 
d’expIicar aquests criteris de la Llei General dc Pressupostos i 
dir : <<és que Cataiunya és 17excepció, és la discriminació dc la 
resta de 1’Estat espanyol)). Aixo, el senyor Martí Carnicer em 
permctra que el rectifiqui, perqub una de dues : o la Comunitat 
Valenciana i la Comunitat Andalusa no s6n de I’Estat espanyol, 
la qual cosa creiem que no ks certa, o b6, aleshores, no és 
exacta la manifestació que ha fet, perque aquí tinc fotocbpies 
de les disposicions, suposo que el Grup d’Iniciativa per Calalu- 
nya, en aquest moment dignament rcpresentat corn ii Portaveu 
pel senyor Ignasi Riera, segurament tambb podria insistir-hi 
amb cites comparatives de legislacib d’altres comunitats espa- 
nyoles, corn ens feia aquest matí i aquesta tarda el senyor 
Saura, perb concretament aquestes dues : hi ha una Ordre del 
I6 de juny de 1988, del Conscller de Obras Phblicas, Urbanis- 
rno y Transportes i del Conseller de Economia y Hacieiida de la 

Generalitat Valenciana, publicat en el Diari Oficial ú~ la Gene- 
tulitat Valenciana, que fixa exactament igual aquests mateixos 
criteris. I hi ha una altra disposició, una Ordre del 29 de febrer 
de 1988, fixin-s’hi b6, fins i tot a nivell reglamentari, a nivell 
jerirquic i jurídic, quina és la incidencia : no llei de pressupos- 
tos, sinh una ordre i una altra ordre, una ordre del 29 de febrer 
de 1988, en la qual la Comunitat Autonbmica Andalusa s’espe- 
cifica exactament i amb el mateix redactat, perquk, en definiti- 
va, ens sembla que totes Ics cnnsidcracions -que podríem fins 
i tot compartir parcialment- que ens ha fet el senyor Martí 
Carnicer, ei principi fonamental és aquest : els socis d’una cn- 
titat és just, i és Ebgic, i és correcte que paguin les quotes, i aquí 
l’ihic que es fa és fixar quines són aquestcs quotes per evitar 
conflictes. 

Per tant, nosaltres, senyores i senyors diputats, votarem en 
contra d’aqucsta esmena, i de les altres que hi ha pendents de 
vatació, i donarem suport a la Disposicib Addicional 
Vint-i- tresena. 

i, quant a la Vint-i-quatrena, doncs, realment es tracta de 
convalidar un Decret per un escrúpol jurídic que nosaltres sí 
que tenim, perquh, després d’una anilisi profunda -i per 
uixo, realment, té raó el senyor Camicer, que hi ha hagut un 
interval de quatre anys-, aquesta normativa que enteníem 
que la Generalitat pot fer, perqui: les Cambrcs de Corner$ 
també són organs cedits i tutclats per la Generalitat, enteníem 
que fer aquestes modificacions necessitaven molt probable- 
ment el nivell jerirquic de la Llei i no del Decret. Per evitar 
conflictes juridics, el que es fa, a través de la Llci de Pressupos- 
tos, és donar aquest rang superior de Llei a una normativa ja 
existent i que s’aplica -almenys jo recordo que la Cambra Ofi- 
cial de Comert;, Indústria i Navegació de BarccIona esti apli- 
cant itquesta figura del gerent i aquestcs altres figures 
reglarnen t hi es, 

Per tant, doncs, tampoc podrem donar suport a aquesta 
esmena número 193, del Grup Socialista, i donarem el nostrc 
vot positiu a la Disposicio Addicional Vint-i-quatrena. 

Grhcies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Grhcies, senyor Escudé. Passem a la 

votació de les emeties 190, 191 i 192 a la Disposició Addicio- 
nal Vint-i-tresena, totes de supressib. 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquestes esmenes han estat rebutjades per 34 vots a favor, 

A continuació votem el text del Dictamen de la Comissi6 dc 
52 en contra i cap abstenció. 

la Disposició Addicional Vint-i- tresena. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
A bstcncions? 
Aquesta Disposicib ha quedat aprovada 

Ouant a la Vint-i-quatrena, el Grup 1 
cap cn contra i 34 abstencions. 

ier 53 vots a favor, 

- opular manté una 
esmena, la 194. La vol defensar? (Pausa.) EI senyor Curto té la 

I 3  Sr. CURT0 : Moltes gracies, senyor President. 1 molt 
breument, i amb la matcixa finalitat que ha exposat 1’11-lustre 
Diputat senyor Martí Carnicer, la nostra estranyesa per la con- 
validaciri d’un decret al cap de quatre anys i mig, perque nos- 

pardUla. 
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altres diem que independentment de la nuilitat, en virtut dels 
documents que tenim aquí, de la nullitat del Decret de la Ge- 
neralitat, de la nul-litat tambk de l’acord de la Cambra de 
CornerF de Tarragona, de la nul-litat de la Resolució del Depar- 
tament de Corner$, Consum i Turisme, nosaltres simplements 
ens preguntem quk pinta en una llei de pressupostos un decret 
que crea el &rec del director gerent de les Cambres Oficials de 
ComerF, Indústria i Navegacib? 

Ja ens ha dit el senyor Escudé en el torn en contra que ha fet 
al Grup Socialista que ha estat, aquest canvi, al cap de quatre 
anys i mig, en virtut d’un estudi profund. En realitat, nosaltres 
voliem preguntar --i ja ens ha respost- quk pintava esta Dis- 
posició Addicional referent a la creació dels chrrecs de gerent 
de les Cambres de Comerq. 

Gracies. 
El Sr. PRESIDENT : Grhcies. Vol fer torn en contra? 
El Sr. ESCUDÉ : Sí, només per precisar una matisació addi- 

cional, per intentar demostrar al senyor Curto el grau de curio- 
sitat i de cautela juridica que ha informat el fet que el Consell 
Executiu volgués donar aquest rang, que explicava superior 
-que aleshores no hi ha dificultat- i ,  Pins i tot, l’anilisi poste- 
rior i secundari, perb també important, que ha fet el Grup par- 
lamentari nostre. 

Per@ voldria recordar que aquest text, aquest text ha estat 
modificat en Comissió, per& el Grup de Convergencia i 
Unió va presentar una esmena -1’esmena 2 1 3 - que va ser ac- 
ceptada en Comissió -el que passa és que molts de vostes, 
pels motius que coneixen, no eren presents en aquell moment 
a la sala-, que es deia més; es deia, es matisava encara més per 
evitar qualsevol conflicte juridic que pogués existir; encara 
més, perque imagini’s, senyor Curto, en comptes de dir que es 
convalida el Decret tal, pel qual es crea el chrec, el text actual 
diu : <<Es convalida el Decret 380, el qual afecta la possibilitat 
de creació del carrec.. , D, perqub, que quedi clar, qui crea ei 
&rec de gerent no és la Generalitat, sinó cadascuna de les 
cambres, si ho vol fer. El que fa el Decret, o el que entenem 
que ha de fer literalment, estrictarnent, des d’un punt de vista 
jurídic, és donar la possibilitat respecte a la llibertat I autonomia 
d’actuació de les cambres de comerG i, si ho creuen convenient, 
fer la creació d’aquest decret. 

Per tant, doncs, una raó mes a favor que per curiositatjuridi- 
ca, a través de la Llei de Pressupostos, elevem el rang i preci- 
sem I’abast d’aquest decret que fins ara havia existit. 

GrBcies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Gracies, senyor Escudé. Passem a la 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquestes esmenes han estat rebutjades per 36 vots a favor, 

Passem ara a. la votació de la Disposició Addicional 

votació de les esmenes 193 i 194, conjuntament. 

47 en contra i ccip abstenció. 

Vint-i-quatrena. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta Disposic .,a estat aprovada per 53 vots a favor, 

A continuació votarem la Disposició Addicional Vint- 
cap en contra i 33 abstencions. 

i-cinquena, que no té esmenes. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta Disposicib ha estat aprovada per 55 vots a favor, 

cap en contra i 33 abstencions. 
Passem r2 I’addició de noves disposicions addicionals. 

Esmena 195, del Grup d’hiciativa per Catalunya. Per a la seva 
defensa, té la paraula 1’1l.lustre Diputat senyor Ignasi Riera. 

El Sr. RIERA I GASSIOT : Grhcies, senyor President. ks 
una esmena relativa a les despeses de publicitat institucional i 
la proposta és que aquesta publicitat institucional no excedeixi 
mai el o,osO/o del Pressupost de la Generalitat. 

Estem segurs que votaran a favor d’aquesta esmena, perque 
cada vegada que els diputats de I’oposiciQ -tafaners i tocats de 
maliianGa- dkiem : <<gasten massa en publicitat>>, tant el 
Molt Honorable President de la Generalitat corn -si no ho re- 
cordo malament - I’Honorable Conseller Agustí Bassols 
deien : <{ no hem gastat mai més del 0,OS0/o del Pressupost>>. 
Doncs, bé, nixo tantes vegades afirmat per tan il-lustres perso- 
nalitats polítiques en aquesta Cambra, nosaltres volem que 
quedi definitivament sancionat a l’articulat que estem avui 
votant. 

És per aixb que, sens dubte sobre el sentit de la votació, 
agraeixo ja des d’ara la votació a favor d’aquesta esmena. 

Gracies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Gricies, senyor Riera. Per a un torn 

en contra, ei Diputat senyor Escudé te la paraula. 
El Sr. ESCUBB : GrBcies, senyor President. Senyor Riera, 

que santa Llúcia li conservi la vista! (Fortes riaiied 
Amb la mateixa cordialitat que la intervenció del senyor 

Riera, jo li voldria dir, Illustre Senyor Diputat, ha arribat tard; 
ha arribat tard, vostk, amb aquesta esmena, perque aquesta 
esmena tenia evidentment un sentit en el debat en Comissib, 
quan després del debat de l’articulat venia ei debat de l’estat de 
despeses de tots i cadascun dels departaments de la Generali- 
tat, i allh, en el cas d’haver-se aprovat en Comissib aquesta 
esmena, que ara 6s la número 195 i que aleshores era la 217, 
efectivament, en funció d’aquesta esmena s’haurien hagut 
d’esrnenar, si s’escau, tots els conceptes 229.06, ((publicitat i 
informació H ,  dels departaments de la Generalitat. Ara, voste 
sap, senyor Riera, que després del debat en Comissi6 de les es- 
menes a l’articulat es va procedir a un llarg i feixuc debat, 
esmena per esmena, de totes les esmenes a l’estat de despeses 
dels diversos departaments, i se’n van modificar algunes, se’n 
van mantenir altres i, en definitiva, va quedar fixat en cada lloc 
quin ks el valor del concepte 229 .O6 

Per tant, ara nosaltres entenem que aquesta esmena és de- 
caiguda, perquk si ja esth ferm, acceptat en Comissió, fixat defi- 
nitivament quines són les quanties de cadascun dels conceptes 
existents en les diverses partides i departaments de la Generali- 
tat en el concepte 229.06, ara nu podem fer-ho. 

Ara, amb aixo --broma a part, senyor Riera-, jo li puc 
donar informació i veurh que aixb que sorneguerament posava 
en qüestió que aquestes (< il-iustrissimes autoritats)) que vostk 
deia respon a la realitat, perqui! li puc donar les xifres d’en- 
guany. Les xifres d’enguany, ja he dit abans que jo no sóc mate- 
matic, pero ... si, a sumar encara m’atreveixo a fer-ho, alesho- 
res només els dirh dues informacions : si interpretem que el 



DIARI DESESSIONS J P-Núm. I6  / 28 desembre 1988 1 SESSibPLENARIhN6m. 18.2 
-- - -- 

(152 

0,5% del Pressupost de la Generalitat, que és la proposta que 
ens fa aquesta esmena, que entenem que ja no tk validesa, 
s’enten que bs en el Pressupost de la Generalitat, en el Prcssu- 
post estricte, aquesta publicitat podria arribar a 407,3 milions 
de pessetes --el convido que repassi i sumi els 229.06 esmm- 
pats al llarg del Pressupost; si per Pressupost de la Generalitat 
-que aixo no se’ns ha explicat, perb que es podria interpretar 
aixi- 6s el Pressupost consolidat, tenini en compte i menys- 
preant els moviments interns entre ia Generalitat i els seus or- 
ganismes autonoms, aleshores, en ser una mica mks alt e1 Pres- 
supost consolidat la quantia, atenent aquesta esmena del Grup 
d’lniciativa per Catalunya del 0,5%, seria 436 ..., sí, el 0,059’0, 
si ..., scricn 436 milions de pesseies, i aleshores l’informo a 
vostk i a la resta de la Cambra --i si no em creuen, llegeixin i 
sumin-, veuran que el conceptc 229.06 puja 451 milions de 
pessetes, o sigui 15 milions més del topall que ens estableix. 
Vol dir que hi ha una diferencia enguany de 15 milions de pes- 
setes. h ixb  és la gran distorsió de quk tantes vegades s’ha 
acusat aquesta Cambra. 

Per aquest motiu, en el cas que el senyor Riera entengués 
que no esta, evidentment, retirada O caducada aquesta 
esmena, nosaltres la votaríem en contra per aquests motius. 

Grkcies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Gracies, senyor Escudé. Esmena 196, 

del Grup Socialista. Per a la seva defensa, tk la paraula la senyo- 
ra Rosa llarenys. 

La Sra. RARENYS : Si, gricies, senyor President. Si, acu- 
mulo la 196 i la 197. Volia dir en primer lloc que el motiu d’n- 
questes esmenes és portar al Parlament de Catalunya, al debat 
de la Llei de Pressupostos, un tema politicament important, 
tant pel seu contingut com per l’acord que virem prendre re- 
specte a aquest tots els grups parlamentaris en el seu dia, quan 
vhrem aprovar una resolució sobre el maltractament de me- 
nors. Creiem que, per coherencia politica, aquest és un tema 
en quk cal que prenguem una resolució decidida per instru- 
mentar, acordar la creació de la figura de I’adjunt aE Sindic de 
Greuges. Creiem que crear aquesta figura és un presa de posi- 
ció necessaria per demostrar la voluntat en la defensa dels 
drets dels infants, i és per aquesta ral, que nosaltres, amb l’ar- 
gumentació d’aquestes dues esmenes, el que voliem fer cra Im- 
pulsar, sensibilitzar, afavorir que els senyors diputats i les seny- 
ores diputades d’aquesta Cambra prenguessin una actitud fwo- 
rable respecte a aquest posicionament. Perb, corn vostes 
saben, en aquest mateix plenari, en et moment que s’hagin de 
debatre les mocions, el Grup Socialista i el Grup d’hiciativa 
tenim una moció en quk tarnbk defensem aquest argument : la 
creaci6 de I’adjunt al Síndic de Greuges, tenint en compte, cl la 
vegada, que el plantejament d’aquestes dues esmenes no és 
prcssupostbiament molt ortodox. Nosaltres la retirem i ens re- 
servem el moment parlamentari adequat per defensar aquest 
posicionament. 

Ciricies, senyor President. 
EI Sr. PRESlDENT : Gricics, senyora I3nrenys, Queden re- 

tirades les esmenes 196 i 197. 
Esmena 198, del Grup Socialista. Per a la seva defensa, t@ la 

paraula la senyora Manuela de Madre. 
La Sra. DE MRDRR : Si, gricies, senyor President. Fa 

quasi tres anys es va discutir en aquest matcix Parlament, a ini- 
ciativa del Grup parlamentari Socialista, la creació d’una Co- 

missió per la defensa dels drets de la dona. En aquell moment, 
les il4uslres senyores diputades van acordar i van consensuar 
que la Comissió es diguks <( Interdepartarnental per la Promo- 
ció de la Dona>>. Les diputades socialistes i el Grup parlamen- 
tari Socialista, en aquell moment, defenshvem la creacib d’una 
direcció general, perb en nom del consens al qual m’he referit 
vam retirar i varn acceptar que la Comissió -com he dit 
abans- es digués <<de Promoció de la Donar), una Comissió 
Tnterdepartamental dependent de Presidkncia. En aquests mo- 
ments, senyores i senyors diputats, la Comissió d’Afers Inter- 
departamentals, que és a Presidkncia, ha buidat o s’ha quedat 
sense gaire continguts o sense continguts tot i que la Subdirec- 
cib d’AcciÓ Civica i les anomenades oficines de benestar social 
-o oficines anunciadores de part del que fa el Govern de 
Convcrgkncia- han passat a la Conselleria de Benestar Social. 
És el moment, ens sembla a nosaltres, de tornar a reivindicar 
davant aquest Parlament la creació d’una direcció general que 
es digués <c per la igualtat v ,  perque considerem que la majoria, 
el Grup majoritari ha avanqat, certament --almenys és el que 
ens sembla a nosaltres, a tots nosaltres-, en la defensa de la 
promoció de la dona. 

Estic convenquda que el senyor Escudé, al qual apel-lo : 
senyor Escudé, apel-lo la seva part cromosornka femenina, i 
la part cromosornitica femenina dels diputats ‘de la majoria 
perque siguin solidaris amb el Grup proposant, el Grup Socia- 
lista, i facin el favor d’aprovar la Direccib General per la Igual- 
tat, tot i que considerem que és una manera molt més digna de 
tenir una estructura política que faci possible la promoció de la 
dona, traient ja la frase <( promoció de la dona)), perque ens 
sembla que, d’alguna manera, és anunciar-nos, com si féssim 
una operaci6 de promocionar cotxes o frigorífics o alguna altra 
cosa, i dir-ne ja -ens sembla- Direcció General per la Igual- 
tat, que ens sembla molt més digne, fins i tot, el terme. Estic 
segura que el senyor Mercader.. . , perdb, el senyor Escudé bi- 
alies) tant parlar de números, senyor Escudé, i aquesta d i t x o -  
sa>> llibreta que té voste per aquí, que si la perd, no sé quk ens 
passarB a tots, perquk I’any 89 d e p h  d’aquesta llibreta ... ! &i- 
a l l d  Per tant, estic segura que vostk i el seu Grup, doncs, tat 
i tenint en compte aquesta sensibilitat cromosomatica, estic 
segura que acceptaran la creació d’una direcció general per la 
igualtat, tot i tenint en compte que existeix la Direccib General 
d’Afers Interdepartamentals, que s’ha buidat de continguts, i, 
a més a més, estaríem disposats a acceptar alguna transaccional 
perque dintre d’aquesta Direcció General per la Tgualtat també 
pogués existir una Cornissilj d’Afers Interdepartamentals, si és 
que vostks consideren que ha de continuar existint. 

Moltes gricies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Grhcies, senyora De Madre. Els cro- 

mosomes femenins del senyor Escude estan disposats a contes- 
tar? (Rialles.) 

~i Sr. ESCUDI? : Bs més, els cromosomes Yque voltcn pel 
mcu cos estan plenament d’acord amb la senyora Dc Madre, 
pero és que els cromosomes Xhi estan en desacord. (Remor de 
veus.) I si els cromosomes Xestan en desacord, que cn mi són 
majoritaris.. , (Riuks.) 

Bé, senyores i senyors diputats haig de rectificar, YHonora- 
ble Conseller d’hsenyament, recordant velles competkncies 
seves de Sanitat, diu que no, que no són majoritaris ... J3e, jo 
em creia que sí.. . (Rialles.) Una altra pkrdua.. . 
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Bé, aleshores, si que essent una mica més seriosos, senyora 
De Madre, nosaltres hem de recordar,.., de fet vostb j a  ho ha 
dit, ja s’ha posat també la bena abans de rebre la pedregada d’a- 
quest << mercader- (rialles), d’aquest humil (< mercader n. .  . i, 
aleshores, doncs, voste també ha evocat un fet, que vostks van 
renunciar a una pruposta que tenien, perb bé, hi van renunciar; 
i jo respecto que vostes ho vulguin tornar 8 replantejar, perb 
també ens han de respectar que nosaltres ens atinguem a la 
mRxima no de mercaders, sinó de juristes que pucta sunt servay1- 
tu i ,  aleshores, tenim que hi ha la resolucib número 81 de la le- 
gislatura anterior, de la segona legislatura, en qub, per unani- 
mitat, es va aprovar la creacih de la Comissió Interdeparkmen- 
tal de la Dona, Jo, fins i tot, estaria d’acord que, amb aquest en- 
tortolligament de les comissions interdepartamentals, arribés 
un dia que ens poséssim d’acord per posar el nom que vostb 
demana o un altre nom. Pero bé, el fet és que aquesta Comissib 
Interdepartamental és fruit d’un consens que es va produir en 
aquesta Cambra, que aixb va ser recollit en un Decret, el 
nht-mo 25, de l’any 87, i per aix& respectuosament, amb la 
voluntat dei Parlament, el Consell Executiu, dintre, adscrit ai 
Departament de Presidkncia, li va donat configuracib jirridica i 
configuració pressupostiria. Aleshores, jo la convido, senyora 
Diputada i la resta de senyors diputats, que repassin la fitxa del 
programa número 4 del Departament de Presidencia i, alesho- 
res veuran quines són les importants activitats que realitza 
aquesta Comissió de Promoció de carhcter interdepartamental, 

Per altra banda -i aquí encara ja ks el terreny més solid, al- 
menys m’hi sento més sblid, el terrcny estrictament 
pressupostari -, vustks demanen en aquesta esmena que pres- 
supostiriament i funcionalment, a aquest servei s’afegeixi, no 
una comissió -que diu voste, senyora Diputada-, sinó una 
Direcció General, que ja són coses forqa importants : el servei 
02.05, la Direcci6 General d’Afers Interdepartamentals. La se- 
nyora Diputada ens deia que ha perdut la seva rab de ser. Per- 
meti’m discrepar : el programa número 9 del Departament de 
Prcsidencia explica quines són les funcions. Evidentment, te 
unes funcions menors en aIgun aspecte i diferents en altres de 
les que tenia fins ara, perquk com vostk ha apuntat, senyora Di- 
putada, algunes de les atribucions de la Comissió.. . , perdb, en- 
trarem en el terreny de les comissions, de la Direccib General 
d’Afers Interdepartammtals han passat, per decret, a Benestar 
Social. Ara, com vaig tenir ocasió d’explicar en Comissib a una 
shrie de diputats i ,  concretament a I’Il-lustre Diputat senyor 
Lluis Garcia, que ho recordari perfectament, perque em va 
semblar que no estava massa d’acord amb la meva exposició, li 
vaig explicar, fil per randa, les múltiples actuacions que fa la 
Uisecció General d’Afers Interdepartamen tals que, precisa- 
ment tambk, aquest entortolligament dels interdepartamen- 
tals, vol dir aixo, que són accions puntuals i concretes que de- 
penen, que estan a cavall de diverses actuacions. Per tant, 
sense descartar en el futur qualsevol modificació, perquk ente- 
nem que és bo i desitjable, fins i tot, aquest canvi, parlar 
d’igualtat i no de promocib de la dona, perque, realment, 
encara que potser en la realitat de moltes persones, de molts 
conciutadans nostres, realment, encara es tracta de prornocio- 
nar la dona perque es considera per a moita gent que esti en 
una situació d’inferioritat, realment, hem d’arri bar que 
tothom consideri que ha de ser una situació d’igualtat que jti 
sigui, realment, una situació d’igualtat. I en aixo, jo crec que hi 

pot ajudar una proposta -i no sk si surto ja del tema estricta- 
ment meu pressupostari-, si no ho recordo malament, fa 
molts pocs dies una Mustre diputada del nostre Grup va defen- 
sar - i  CM sembla que també per unanimitat es va decidir- 
crear una comissió d’estudi d’aquest tema i, possiblement, una 
de les conclusions d’aquest estudi arribaria a ser establir 
aquests criteris i aquesta normativa i aquestes estructures que 
vostl: demana. 

Ara per ara, pels motius que he explicat estrictament pressu- 
postaris, nosaltres no hi podem donar conformitat, i, per tant, 
votarem en contra d’aquesta esmena número 198. 

Gracies, senyor President. 
E1 Sr. PRESIQENT : Grhcies, senyor Escudé. Esmena 199, 

del Grup Socialista. Per a la seva defensa, té la paraula 
I’lklustre Diputat senyor Terradellas. 

El Sr. TERRADELLAS : Moltes grhcieq senyor President. 
Senyores i senyors diputats. Si ho creu convenient el President 
i hi estB d’acord el portaveu -en aquest cas de Pressupostos- 
de la majoria, defensaria conjuntament les esmenes 199 i la 
201. Les dues fan referimcia il. l’aplicaci6 de la Llei de 1’Esport 
en una vessant tan important com és l’educació fisica. 

El Sr. PRESiDENT : No hi ha inconvenient. 
El Sr. TERRADELLAS : Moltes grhcies, senyor President. 

Bé, del que es tracta ks, senyores i senyors diputats, no pas de 
refer el debat parlamentari que hi va haver a finals de I’anterior 
legislatura sobre la Llei de 1’Esport -per cert que va estar fet, 
com sabran vostks, amb més presses de les necessiries--, 
perb, llavors, ja virem dir que la Llei era una llei poc madura- 
da, poc consensuada, poc consultada, una llei poc eficdq i que 
introduia poques novetats. Mig any despres -aquesta Llei va 
ésser aprovada ei mes de maig- ens podem preguntar quk és 
el que ha millorat en el camp de I’esport catalh. Jo crec que ben 
poca cosa; sí que hi ha un aspecte que celebro que s’hagi millo- 
ral i és que l’anterior responsable del Govern de la Generalitat 
en política esportiva era el Director General de YEsport depen- 
dent de la Secretaria General de Presid&ncia, i ara, suposo que 
el fet de no dependre directament del senyor Prenafeta ha de 
ser un alleugeriment per part del senyor Vilaseca i, en tot cas, 
espero que sigui positiu per a l’esport catali. Per aixo sol, 
potser, ja valdria la pena de fer la Llei (emor de veus), pero se- 
gurament l’esperanqa esportiva de Catalunya no es queda 
nomes en aquest punt. Va ser al nostre entendre -i ho varem 
dir llavors- una oportunitat perduda per dotar el pais d’una 
normativa eficaq i que fos acceptada per tothom i que, a la 
vegada, fos un catalitzador en la millora de l’esport catalh. Una 
llei, senyores i senyors diputats -que ja ho varem dir-, s’ha 
de valorar pel que diu i pel que no diu, i aquesta llei tenia buits 
importants. Ja anunciavern en aquell moment, senyores i seny- 
ors diputats, el grau d’humitat del paper amb que estavem tre- 
baliant; deiem que aquell era un paper moll, i avui podem dir 
que la Llei de I’Esport, en gran mesura, és un paper ben xop 
que ben poca cosa en podem fer. Perquk, quk se n’ha fet? Quh 
s’ha traslladat de la Llei de ¡’Esport en la normativa o en els 
Pressupostos? Estaran d’acord amb mi, em sembla, les senyo- 
res i els senyors diputats que un principi basic per desenvolupar 
I’esport d’un pais és dotar-lo &infrastructura, d’instal-lacions, 
que hi hagi educació fisica en l’edat escolar, ja que I’esport de 
competició o d’alt rendiment tk, a més a més del suport institu- 
cional, té el de les federacions, dels clubs, de les entitats, pero 
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fer esport de base, no només vol dir fer esport per a tothom, 
sinó que 6s bhsic, vol dir que es iniciador per a l’esport en gene- 
ral, i 6s aquí on fa més falta el suport institucional i ,  en aixo hi 
estaran d’acorcf el senyor Escude i les senyores i els senyors di- 
putats que tenim plenes competencies. 

Per tant, les esmenes 199 i 201 el que demanen és que es faci 
un pla plurianual perquk l’any 92 tinguem l’educació fisica es- 
colar garantida, tant pel que fa referencia a les instaMacions es- 
colars corn als aspectes de professors que avui encara manquen. 

Tenim, senyores i senyors diputats, una paradoxa perillosa 
-al meu entendre, realment perioilosa- : podrem tenir uns 
jocs olimpics -els tindrem-, uns jocs olimpics de cara al 92, 
i, en canvi, pot ser, pot molt ben ser, si anem per aquest carni, 
que no tinguem l’educació fisica garantida a les escoles del 
noslre pais; mentre que en ef territori MEC, el territori del Mi- 
nisteri s’hi actua amb bastant valentia en aquest sentit. Per 
tant, les esmenes, al nostre entendre, són esmenes positives, 
que van en el sentit dksperonar el Govern de Ia Generalitat als 
efectes de garantir que al nostre país l’esport sigui un esport 
amb I’eclucació fisica que fa falta. 

Ja que estem embalats en la defensa de les esmenes esporti- 
ves, si li sembla defensaria també I’esmena número 200, que 
fa referimcia també a un aspecte de ia Llei de I’Esport, que és 
l’ús de les instalkicions esportives fora d’horari lectiu. I és 
que, malgrat que vull reconkixer públicament que hi ha un 
esforl; important de totes les institucions de Catalunya per 
dotar el nostre país d’instalkions esportives, també és cert 
que n’hi ha.. . encara en manquen moltes, més encara després 
que Barcelona ha estat riorninada per ser seu dels Jocs Olirnpics 
de cara al 92. i també estaran d’acord amb mi, suposo, les seny- 
ores i els senyors diputats, que una inversib per a una instakla- 
ció esportiva requereix un cost economic molt important i ,  per 
tant, s’imposa donar la major rendibilitat a les existents. Al 
nostre entendre, aprofitar --allb que ja diu la mateixa Llei de 
l’Esport, que vhrem aprovar- les installacions escolars per 
fora d’hores lcctives per a Ú s  públic significaria arribar a tots els 
pobles de Catalunya, arribar a lots els barris de la ciutat, i ,  per 
fer-ho cal, per un costat, una normativa que ho faciliti i ,  per 
I’altre costat, unit partida pressuposthria perque ho faci possible 
econbm icamcn t. 

Estaran d’acord les senyores i els senyors diputats que fa an- 
gúnia veure nois al carrer, o joves o grans, jugant en condici- 
ons, o fent esport en condicions ... amb molt poques condici- 
ons, mentre que els vespres tenim equipaments esportius esco- 
lars que estan tancats amb pany i clau. 

Per tant, senyores i senyors diputats, a fi i cfecte de donar re- 
ndibilitat a les cxistcnts, per donar rendibilitat o recursos pres- 
supostaris, per votar o per oferir als ciutadans, tant del m6n 
rural com dels barris, la possibilitat de gaudir d’questes in- 
stai-Iacions, a través d’ayuesta esmena el que proposem és sen- 
zillament que s’acompleixi all0 que preveu la llei aprovada per 
aquesta Cambra. 

i, si em permet ei President -i també hi esth d’acord el 
senyor Escud6-, ja per acabar aquest capitol d’instalkcions. .. 
perdó, capítol esportiu dels Pressupostos, cm proposaria defen- 
sar I’csmcna 202, que fa referkncia al dopatge i a la violkncia. 

Bé, en el debat de la Llei --ci’aquesta. referida Llei CIC I’Es- 
port a nfvelE de Catalunya, d’aquest paper moll- ja varem an- 
unciar la necessitat d’actuar d’una manera dedicida en aquest 

camp en els dos vessants que nosaltrcs creiem més negatius de 
l’esport que actuen avui en el nostre pais -com en altres 
piisos, no estem ni mes amunt ni més avall del grau pecillbs 
d’aquest creixent fenomen negatiu per a I’esport- com és cl 
dopatge i com és la violencia que envolta l’eesport. 

Es va acceptar, és ceri, una esmena, de manera generica, tot 
i que nosaltres volíem anar més enllk --i ho demanavern, con1 
deia, a través d’uaa esmena-, i ara. veiem per quh no es va 
voler acceptar, i és perquk s’esth d’acord segurament amb les 
intencions, pero que no es vot fer gaire res. Per exemple : en 
els Pressupostos no es contempla cap partida sobre aquest apar- 
tat específic. I que el problema es creixent, ho sap tothom; que 
els esportistes estan preocupats, em sembla que és evident; 
que la societat catalana esti sensibilitzada, no hi ha cap mena 
de dubte, i vostes, senyors de la majoria, o b~5 ho ignoren o be 
no hi volen fer res. Jo crec que s’hi pot fer molt; si no saben 
yuk fer, ja els ho direm; si no volen actuar, jo crec que estan co- 
metent una greu irresponsabilitat. Si ens diucn que ho faran, 
ens han de dir amb quins diners, perqw6 no ho veiem. I és que, 
senyores i senyors diputats, la lluita contra el dopatge i la vio- 
lkncia en I’esport, no n’hi ha prou amb bones intencions o amb 
pregaries, sinó que fa falta una normativa i recursos economics 
per poder-hi lluitar. 

Acabo, senyor President i senyores i senyors diputats, amb 
la reflexió que la societat catalana ens empeny cada vegada més 
al foment de I’esport, i que 6s cert que als ulls del mbn nos- 
altres en som referencia i,  per tant, hem d’estar a l’altura de les 
nostres responsabilitats. Que no n’hi ha prou amb parlar d’es- 
port amb actuacions brillants, algunes d’elles meritories -i 
que jo celebro-, perb no podrem crear, si no es dota l’educacib 
fisica, si no s’ataca el tema del dopatge i de les instal-lacions es- 
portives, no podem aconseguir que l’esport de Catalunya sigui 
un gegant amb peus de fang. 

Per aquestes raons, senyores i senyors diputats, eIs propo- 
sem que votin les quatre esmenes que ambo de defensar, que 
tenen la intencih --no sé si ho podrien aconseguir del tot- de 
resoldre aquests temes bhics de dkficil de I’esport al noslre 
país, i que totes elles -com veuen vostks- tenen un esperit 
purament positiu. 

Moltes @cies. 
El Sr. PRESIDENT : Gracies, senyor Terradellas. Per rz un 

torn en contra, té la paraula el Diputat senyor Escudé. 
El Sr. ESCUDI? : Grhcies, senyor President, breument, 

perquk, com ja he explicat en el seu moment en aquclla 
esmena, la nbmero 157, que defensava I’II.lustre Diputat 
senyor Nadal, ara hem comencat ja aquell llarg reguitzell de 
disposicions addicionals noves del Grup Socialista, que  respo- 
nen a ¡’enginy i a l’habilitat de vostks de plantejar temes, i ,  en 
aquest cas concret d’aquestcs quatre esmenes, jo no n’he parlat 
abans, pcrquk aqui no estan xifrades, perquk, en definitiva, 
em sembla que tots coincidirem que Fa presentació d’aquesla 
esmena, més que discutir un tema pressupostari es  permetre al 
senyar Terradellas passar comptes en la Llei de I’Esport, i per 
aixb ens parla que si la llei era mullada, que si la modi ficacib. .. 
i, per tant, senyores i senyors diputats, cm sembla que aquest 
no és un debat pressupostari, és un debat, segona part del 
debat que cs va fer en el seu moment -crec recordar que, en 
nom dcl nostre Grup, feia I’Illustrc Diputat senyor 
hymcrich- sobre el tema de la Llei d’Esport a casa nostra. En- 
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tenem que el compliment, l’aplicació de I’article 40 de la Llei 
de 1’Esport no passa’ per matkria pressupostiria. Diré més : el 
senyor Terradellas ha comenpt dient -i després ha dit que, 
embalat, en defensaria més- que en defensaria només dues, 
la 199 i la 201, perque, si bé jo he intentat veurc diferkncies, jo 
veig que és el mateix contingut, idkntic contingut, el que es 
pretén és el compliment de l’article 40 de la Llei de I’Esport, 
tant en un cas com en i’altre; la. diferencia esti que a l’esmena 
201 no hi ha finanqament, en absolut, es diu : <<es creari una 
partida)), i per aixb la Mesa de la Comissih va. fer objecció al 
Grup Socialista que aquesta esmena s’havia d’especificar d’on 
procedia, quin origen tenia el finanGament d’aquesta partida. 
Aleshores, jo ara, per evitar incórrer en ¡’error que vaig tenir 
ahir, he repassat el Dictamen i ,  efectivament, vostks no han 
presentat cap modificació d’aixb; per tant, continua essent una 
esmena sense finanqament, i entenem que és esmena no 
viable. 

Quant a I’esrnena idkntica i correlativa, la 199, la primera 
que ha defensat, aquí si que hi ha el finanCament. Ara, el finan- 
$ament diu que anirh a &rec dels serveis de nova creacici de la 
Direcció General d’Arquitectura Esdlar. Ens sembla obvi, 
només amb la cita del contingut d’aquesta partida, el nom d’a- 
questa partida, comprendran vostes que nosaltres entenguem 
que és inviable distreure fons d’aaquesta partida per a l’aplicació 
de la Llei, i més quan -hi insisteixo- no és un caricter pres- 
supostari i que, en definitiva, el senyor Terradellas crec que ha 
obtingut el que volia, que és exposar una vegada més els seus 
punts de vista sobre I’aplicaciÓ d’aquesta Llei. 

Quant a Yesmena 200, aquí el tema és una mica diferent, 
perque diu que el Consell Executiu donara compliment al punt 
segon de l’article 40 de la Llei; tornem a parlar de text de la 
Llei. Aquí, fins i tot, no hi ha la cautela de parlar de partides ni 
de programes, es diu : <<El Govern complirh l’apartat 2 de Var- 
ticle 40 >>, aquest apartat 2 i tots els apartats, perquk aqui podri- 
em entendre, aprovant aquestil esmena, que el Govern queda 
eximit de l’obligació de complir tota la resta d’articles, perquk 
si no no té sentit parlar que aquest sí que té obligació de donar- 
li compliment; creiem que és a tots, i no passa per la via pressu- 
posthia i ,  per tant, també ens oposarem a aquesta esmena. 

I, finalment, el senyor Terradellas ha defensat l’esmena 
número 202, i aquesta esmena encara és menys, és menys pres- 
supostiria, perque diu : (< Durant l’any 1989 es crearh una par- 
tida), -per tant ja, almenys tecnicament dóna peu a parlar-ne i 
suscitar la qiiestib- c( per donar compliment al que preveu la 
lletra m) de l’apartat 2 de I’article 3 de la Llei, que fa referkncia 
a vetllar perque tota la prhctica esportiva estigui exempta de vi- 
olencia i de tota practica que pugui alterar per vies extrasporti- 
ves els resultats de les competicions>, i aleshores, el senyor 
Terradella, amb paraules més planeres ha explicat el contin- 
gui, i amb aixb estem d’acord, i la Secretaria General d’Esport 
aplica aquesta normativa, aquesta lletra m) -com totes les 
altres lletres-, i per aixo entenem que és correcta l’apíicació 
que se’n fa, perqui: vetlla perqul: la prhctica esportiva estigui 
exempta de violkncia i que no hi hagi possibilitats per vies ex- 
trasportivcs -es digui dopatge o altres practiques- s’alterin 
els resultats de les competicions esportives, ja es compleixen 
com a conseqiikncia de la gestió ordinaria del serveis esportius 
de la. Generalitat, mitjanpnt l’actuacib a través de la normativa 
esportiva que regulen les federacions esportives i els seus 

organs de disciplina, i mitjanqant el Cornit& Catali de Discipli- 
na Esportiva, que disposa del suport de la Secretaria General 
de 1’Esport i que es nodreix a partir de les partides que ja estan 
previstes a l’estat de despeses. Per tant, 6s una cosa que ja es fa 
que -hi insisteixo una vegada més, I’esmena nu té directa- 
ment, entenem nosaltres, la intencionalitat en la seva 
presentació-, 6s abocar el problema, perb no entrar en un 
debat pressupostari. 

Per aquest motiu també ..., per altra banda no apareix xifra- 
da, a criteri del Grup presentador de l’esrnena, quin és el con- 
tingut d’aquesta partida, ni el seu finanqament i ,  per tant, com 
en les anteriors, tampoc I’hi donarem suport. 

Gracies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Moltes gracies, senyor Escudb. Sí ... 

El Sr. C m A S  : Senyor President, per una qüestió 

El Sr. PRESIDENT : Digui. 
El Sr. CLOTAS : ... en relació amb I’article 66 del Regla- 

ment, i és en defensa de la legitimitat i del dret dels grups parla- 
mentaris en el treball i en la tasca parlamentaria, i en defensa 
tambb de les cumpetkncles del President del Parlament i de la 
Mesa, o, si més no, perque el President del Parlament ens acla- 
reixi un punt de dubte que, d’uns? manera i amb un to molt 
suau, el Diputat senyor Escudk ha introduit en aquest debat. 

El senyor Escudi: atribueix al Grup Socialista habilitat -i no 
sé que més ha dit- per presentar una serie de noves disposici- 
ons addicionals que no corresponen a un debat pressupostari, 
sinó que tenen la intencionalitat d’obrir debats sectorials i poli- 
tics sobre aspectes que poden interessar al Grup. El Grup Soci- 
alista considera que les esmenes que ha presentat com a nous 
punts de disposició addicional sbn esmenes que corresponen 
efectivament a un debat pressupostari i a un debat politic com 
és un debat pressupostari. Pero, al mateix temps, entenem que 
és la Mesa del Parlament i ei President del Parlament a qui co- 
rrespon ordenar els debats de la Cambra i admetre a trhmit la 
documentació que es genera des dels grups parlamentaris en 
tot debat parlamentari. Si el President del Parlament i la Mesa, 
tal com li correspon en les competencies atribu’ides per Regla- 
ment, consideren que aquest 6s un debat pressupostari, no en- 
tenem -o, almenys, demanaríem que retirés aquestes pa- 
raules el Diputat senyor Escudé, o que li ho aclarís el President 
del Parlament- com dubta de la capacitat competencial i inter- 
pretadora del President del Parlament per admetre aquest 
debat com un debat pressupostari, que 6s el que correspon i el 

El Sr. PRESIDENT Sí ... (LI Sr. Escudé demana per pal*- 
lar.) També per a una qüestió d’ordre? 

~i Sr. ESCUDÉ Pel mateix tema, per la mateixa qüestió 
d’ordre, si és que és qüestió d’ordre l’explicació de rkplica que 
m’ha fet a mi el senyor Clotas. Jo només voldria precisar, 
senyor President, intentant ser el mhxim de curós en el compli- 
ment del Reglament, reproduir unes paraules que jo he dit no 
fa massa estona, després de lloar l’enginy -cosa que sembla 
que molesti el senyor Clotas, del Grup Socialisk- jo he dit 
que <<personalment opinava que era una fórmula heterodoxa 
H, perb he dit : <<si la Mesa de la Comissió>>, perque és la 
Mesa de la Comissi6 la que va admetre a trhmit aquestes esme- 
nes, (< ho va considerar adequat, no sóc jo qui per protestmr. 

(L 7. Sr. Clotas s ’arjceca per parlav.) 

d’ordre.. . 

que toca. 
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Ara, de la mateixa manera que subjectivament vosfe, senyor 
Clotas, i el seu Grup, considera que aixo és un debat pressu- 
postari, el fet que el senyor Terradellas ens parli dels Jocs Olím- 
pics i els papers mullats de la Llei de l’Esport, nosaltres, amb la 
mateixa llibertat, entenem que no és un debat pressupostari. 

Ara, estem fent un debat a la Llei de Pressupostos i nosaltres 
seguim el debat i tenini perfecte dret a opinar que aixo no tk 
materia de contingut economic. 65% SL Cloras s’akeca per 
purla,: ,I 

El Sr. PRESIDENT : Bé, un minut. 
El Sr. CLOTAS : GrAcies, senyor President. En tot cas, en- 

tenem que la Presidhcia del Parlament ha de fer Ús de les co- 
rnpetkncies que ii  atribueix -crec que es l’articlc 26 del 
Reglament-, perquk és <(el President del Parlament qui 
modera els dcbats a i’hemicicle ) ) I  (Pausa.) Senyor President , 
aquest minut s’allargari si rn’interrompen. (Rialies.) Si aquest 
debat, si aquest debat s’escapa al del debat de l’ordre del dia, 
que ks el pressupostari, entenc que 6s el President del Parla- 
ment qui ha de cridar a I’ordre, cosa que no ha fet, R I S  diputats 
que se surtin del debat. 

Hi ha un punt específic del Keglament que diu : H tot aquell 
diputat que se surti explícitament del debat que s’estigui pro- 
dciint serh cridat a l’ordre pel President del Parlanient. >) No ha 
estat fet així; entenem, justament, que el debat és el pressupos- 
tari. Per tant, el senyor Escudé s’atribueix unes campethies 
que no li corresponen i, en segon lloc, senyor President, 
aquest és un debat pressupostari i entenem, pel comportament 
de la Presidencia, que així ens ha ratifica. 

Grhcies. 
El Sr. PRESIDENT Bé, senyor Clotas, vostk ja ha advertit 

que aquestes esmenes s’estan tramitant i la Mesa nu hi ha 
posat cap obstacle. Hi ha hagut una afirmació d’un Grup parla- 
mentari corn els altres grups parlamentaris han fet altres afir- 
macions sobre la procedkncia o improcedencia deis arguments 
utilitzats, pero aixo ks normal en un debat parlamentari, i, per 
consegüent, aquesta Presidkncia i la Mesa no creu que hagi de 
fer cap pronunciament especial. 

Gracies. 
Esmena número 203, del Grup Socialista. Per a la seva de- 

fensa, ti: la paraula el senyor Garcia. 
Et Sr. GARCIA I SÁEZ : Grhcies, senyor President. 

Aquesta esmena, I’esmena 203 , dintre d’aquesta línia d’enginy 
que caracteritza el Grup Socialista, és una esmena que pretén 
-la lectura queda manifestament clara-, pretén, bisicameni, 
que el ParEament jugui un paper més important en relació amb 
alguns dels temes que creiem que han estat temes de contro- 
vkrsia politica, temes importants des del punt de vista econb- 
mic, perquk és evident que tenen una traducció pressupostiria 
econornicament molt important, ternes de promocib cultural, 
temes de promoció economica, temes d’exposicions, política i 
programes de formació, de promocih i de foment del Departa- 
ment de Presidencia, de la Secretaria, de la magnifica Secreta- 
ria del Departament de Presidhcia. 

Efectivament, creiem que existeixen al voltant de 1 .O00 mil- 
ions de pessetes, 900 i escaig de milions de pessetes al Departa- 
ment de Presidkncia, capítol 2, pec a desenvolupar la política 
d’exposicions, política cultural, política de programes de for- 
mació i promoció. 

Nosaltres, aquestes polí tiqucs, no les coneixem. Sc’ns anun- 
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cien en aquest magnífic document que el senyor Escudé ens 
diu tantes vegades : H han de llegir I’annex número X, 5,7,8, 
9 del Pressupost n. Nosaltres dificilment podríem fer esmenes, 
senyor Escudé, si no llegissim aquests documents, pcrque és a 
I’Únic lloc, malgrat les fotocopies de les fotocbpies de les foto- 
copies, on expliquen alguna cosa, on expliquen alguna petita 
cosa de fotocbpies, és clar, nosaltres hem d’estudiar els docu- 
ments, necesskriament, pcrque, si no, dificilment es poden 
presentar esmenes. 

EI que voiern és que el Parlament -que millor que aquesta 
Cambra? - pugui conbixer, conkixer : cap limitacib, cap coer- 
ci6 d’aquestes que el senyor Escudé scmpre ens diu que el 
Grup Socialista o el Grup de I’oposicib vol fer; fa poca estona 
deia al Grup d’Iniciativa de Catalunya, el senyor Escudé, que 
aixo era una limitació al Govern, que de cap manera es podia 
imposar al Parlament, etcktera, cloncs, cap limitació d’aquestes 
al Govern, sinó que senzillament vostks ens informin, a l’inici 
de cada període de sessions, de quines sóns les accions de pro- 
moció cultural,.., el Govern, ei Govern, Ea seva majoria, ens 
informi de les accions de promoció cultural, les exposicions 
que pensen fer, les polítiques respecte a la programació de for- 
macib i promocib, perquk considerem que efectivament són 
temes moit importants, molt importants, que cal que el Parla- 
ment de Catalunya, que ei poble de Catalunya n’estigui infor- 
mat, pugui debatre, pugui coneixer quines són aquestes políti- 
ques que comporten despeses al voltant de 1.000 milions de 
pessetes. Si fa pocs dies una consignació econbmica per al Pat- 
ronat CatalB Pro Europa o per a l’encara no nat Xnstitut CatalA 
d’Estudis Mediterranis -no nat, perquk no s’ha aprovat la 
Llei, malgrat que tk una consignació pressupostaria molt 
important- de 240 milions de pessetes són discutides, molt 
més haurien de ser discutides consignacions de 1,000 milions 
de pessetes de la Secretaria General de Presidencia. 

1 aixb és el que volem, que vostks, aplicant aquesta politica 
magnífica de transparencia, de claredat, d’informació al Parla- 
ment de Catalunya, aprovin una esmena tan senzilla corn 
aquesta que no els crea cap mal de cap, cap coerció, cap limita- 
ció i ens informin. 

El Sr. PRESIDENT : Gracies, senyor Garcia. Torn en 
contra. 

El Sr. ESCUDI? : Senyor President, a aquesta esmena de ca- 
racter estrictament pressupostari el senyor Lluís Garcia ha co- 
menqat la seva explicació dient que era una esmena que s’expli- 
cava per ella mateixa. Aleshores, veig que a continuació ha 
cregut que calia ajudar-la, aquesta esmena, i ens ha fet una llar- 
guissima explicació de l’abast d’aquesta esmena; jo seré molt 
mbs breu. 

Aquí, en definitiva, el que es demana, que no nosaltres 
-cidesprhs ei senyor Garcia ha rectificat-, sinó que el Consell 
Executiu informi el Parlament de l’ús de la disposició d’unes 
partides del Pressupost del Departament 02, concretament de 
les partides 02.01.229.05,02.01.229.03 i 02.01.229.10. Alesho- 
res, la meva resposta també crec que s’explica per ella mateixa 
: el Reglamcnt de la Cambra estableixi arnplíssims mitjans per 
fer afxb, i vostbs, senyors del Grup Socialista, en moltissimes 
ocasions, quan han cregut que els convenia -fins i tot alguna 
vegada ho han fet amb fotocbpia de fotocopia o amb multico- 
pista de multicopista-, vostks han demanat en els moments. .. 
dintre de l’any que han cregut adequats, i els ho respecto i és la 
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seva capacitat d’actuació, d’impuls i de control de l’acci6 de VE- 
xecutiu, han demanat d’aquestes i de moltissimes partides, de 
totes les que vostks han volgut, no solament d’aquestes tres, 
quin era l’estat de disposicio i els motius, i aixb no sols se’ls ha 
donat, sinó que ha aparegut publicat en el Butlletí Oficial del 
Purlarnen t. 

Per tant, aixo es pot continuar fent exactament igual i per 
aixb, estant d’acord amb la manifestacib del senyor Garcia, de 
la transparkncia d’actuacio i la bona actuaci6 del Consell Exe- 
cutiu, nosaltres entenem que aquesta esmena ks innecesshrria 
i, per tant, no hi donarem suport. 

Grkies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Moltes gracies, senyor Escudé. 

Esmena 204, del Grup Socialista. Per a la seva defensa, té la pa- 
raula 1’11-lustre Diputat senyor Soto, 

El Sr. SOT0 : Moltes gracies, senyor President. Aquesta 
esmena planteja la necessitat de modernitzar i adequar la for- 
maci6 professional en el nostre país. La 204,; 

Ja en el debat d’investidura, el President del meu Grup par- 
lamentari va assenyalar la urgencia i la importancia d’aquest 
tema. Hem tingut en eis darrers mesos exemples espectaculars 
en aquesta mateixa direcció; els voldria recordar que en el mes 
de juliol els presidents de Nissan, Motor Ibérica i el president 
de SEAT expressaven al Molt Honorable President de la Gene- 
ralitat la seva preocupació per haver de contractar 800 enginy- 
ers experts en automocib fora de Catalunya; ben recentment, 
davant de la Comissi6 de Culturil del Parlament, el senyor 
Josep Miquel Abad va expressar la preocupació del COOB per 
la necessitat d’haver de recórrer fora del pais per contractar ofi- 
cials de construcció, tkcnics mitjans i superiors en el camp de 
telecomunicacions, in formiti ca, et& tera; ben recentment 
també, un diputat del meu Grup parlamentari preguntava al 
Conseller d’Ensenyament corn era possible que a la ciutat de 
Barcelona no hi haguks ni un sol centre piiblic de formació pro- 
fessional que impartís l’assígnatura d’informatica. Són exem- 
ples triats a l’atzar de l’esdevenir d’aquests darrers mesos que 
assenyalen, i assenyalen espectacularment, el problema de la 
falta de connexió de I’ensenyament i el mercat de treball i, 
molt especialment, la falta de l’adequació de la formació pro- 
fessional. Voldria assenyalar que per a nosaltres que, amb una 
situació com la de Catalunya d’atur important i d’atur juvenil, 
per contractar enginyers o per contractar oficials de construc- 
ci6, haguem de recorrer a ciutadans que no siguin de Catalu- 
nya, ni tan sols de 1’Estat espanyol, és un autentic escandol, un 
escandol nacional al qual cal posar remei. 

I en aquest sentit el nostre Grup parlamentari planteja una 
esmena, que tracta de dotar de 2,000 milions de pessetes a la 
necessaria vinculació de l’ensenyament amb el mercat de tre- 
ball i, especialment, d’integració de la formació professional i 
el m6n empresarial. L’esmena és concreta, pero a la vegada és 
suficientment oberta per permetre al Consell Executiu de la 
Generalitat que prioritzi aquell camp que estimi adient; podria 
inclinar-se per fomentar les prktiques dels estudiants a les em- 
preses; podria inclinar-se per introduir les noves tecnologies a 
l’ensenyament de la formació professional, que es fan aC- 
tual ment amb unes tecnologies absolutament obsoletes; 
podria inclinar-se per introduir ei perfil de noves professions a 
l’cnsenyament, etcktera. 

En aquest camp queda molta cosa per fer i creiem que, sens 

dubte, la millora de la formació professional és un dels grans 
objectius nacionals que qualsevol govern s’hauria de plantejar. 
Malgrat que, sens dubte, els pressupostos que se’ns presenten 
representen un petit avenc respecte a pressupostos anteriors, 
des del nostre punt de vista els avenqos són insuficients i cal 
reforcar-los, i cal reforvar-los en el sentit de l’esmena que pro- 
posa el Grup Socialista. 

AI llarg de la darrera campanya electoral, nosaltres ens varn 
trobar amb molts ciutadans i ciutadanes de Catalunya, amb 
molts estudiants de formació professional i amb els seus pares 
que eis feia una certa vergonya dir que estudiaven furmacib 
professional. Encara som esclaus d’una certa concepció de la 
llei general d’educacib que assenyalava que aquella gent que 
no servia per estudiar havia d’esludiar formació professional; 
desgraciadament la situació actual dels ensenyaments professi- 
onals en ei nostre país no ajuda en aquesta direcció. 

Un gran objectiu nacional ens portaria a fer de la millora de 
la formacib professional un gran esforG de país i nosaltres els 
demanem ben sincerament que vulguin acceptar la nostra 
esmena. 

Res més i moltes grkcies. 
El Sr. PRESIDENT : Molles grkies, senyor Soto. Per a un 

torn en contra. 
El Sr. ESCUDÉ : Grhcies, senyor President. Maur9 obser- 

vat, senyor Soto, que, quan vostb ha comengat a enraonar, jo 
he tingut un moment de vacillació i he preguntat de quina 
esmena parlava vosth, i ha dit la 204. 

i efectivament parla de la 204, perb la realitat --no sé si 
vast& se n’adona- és que, quan voste estava parlant, moltes 
vegades a mi m’ha semblat veure que voste no parlava del que 
diu I’esmena, sinb que voste parlava de la formació professio- 
nal en general, i molts dels exemples, i moltes de les coses de 
quk vostk ha parlat ks de la formació professional genhica. En 
canvi, aquí, i li voldria recordar, i per aixh -hi insisteixo- hi 
ha hagut un moment de dubte per part nostra, que fa referkncia 
a a un tema molt més limitat i molt més concret, i per aixb és 
Ibgica aquesta partida de 12.00U milions, que és el terna de la 
formació professional en els sectors empresarials, i aquí hi tk 
una coherkncia aquesta citació que ha fet vostk d’enginyers tkc- 
nies que, per altra banda -si no ho recordo malament-, la va 
dir, i fa uns mesos en un debat, el Molt J4onocable President 
de la Generalitat. 

Per tant, una part, molta part del que voste ha dit, jo diria 
que no 6s d’aplicació en aquest debat, perque no és el lema ... Si 
vosth ho vol, en una altra esmena, podia haver presentat una 
altra esmena dient : <(en comptes de 2.000 en posem 50.000 i 
diem la formació professional de tots els graus i nivells~. 
Potser sí que seria massa, i aquell maquillatge que deiem 
potser seria excessiu. Perb, bé3 en definitiva, doncs, la situaei6 
és aquesta tipica : és aquella carta als Reis que jo ja vaig anunci- 
ar en una esmena, l’esmena del Fons de Cooperacib Local, 
canviada després per (( municipal )). Aquí es pretén incremen- 
tar el que ja hi ha, i em congratulo que el senyor Soto ha accep- 
tat que ja s’havia fet un esfoq, afegir-hi 2.000 milions, i alesho- 
res diu el senyor Soto -jo gairebé diria que 
sorneguerament- : <<Oh, és una esmena oberta)), és clar, és 
l’esmena oberta, la típica, la classica que ja he lloat, pero que al 
mateix temps també he criticat, que diu : (<i el Govern ja s’es- 
pavilara a buscar la dotació a través del capítol 1, el capitoi 2 i e1 
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capítol 4 dels departaments de la Generali tat )). Aleshores, si 
tenim present -i no em cansaré de dir-ho, ho diré tantes vega- 
des com vostks vulguin-, si tenim present que en el debat de 
totalitat, en el debat en Comissi6 de I’estai de despeses va 
quedar clar que totes i cadascuna de les dotacions del capitol I ,  
dei capítol 2, del capítol 4, del capítol 6 i del capítol 7 tenen una 
destinació concreta, no podem distreure, no podem separar 
d’aquesta finalitat quantitats per no 2.000 milions, perqui5 -hi 
insisteixo una vegada mks- darrere aquest conjunt d’esmenes 
hi ha els 73.500 milions -que el senyor Carnicer em diu que 
no, pero, bé, seran les xifres que vulgui el senyor Martí Carni- 
cer, si tant m’empeny-, pero que 6s un grapat de milers de 
milions de pessetes, i, en definitiva, doncs, entraríem -una 
vegada mks ho haig d’explicar i no em cansaré de repetir-ho- 
en aquella exphciÓ que va fer l’l-bnorable Conseller &Eco- 
nomia i Finances en la presentacib dels Pressupostos, que va 
dir : <<Si tingués finanGament, podria donar satisfacció a unes 
necessikits reals, a unes necessitats existents, i per comptes de 
55.000 milions en necessitaria I1 0.000, o els que fossin; estem 
en aquesta linia. H Podríem donar, si tant m’empenyen, bus- 
cant per tots els racons i limitant i retallant, una d’aquestes do- 
tacions, pero ks que vosth demana aquesta, i abans uns senyors 
diputats n’han demanat unes altres, n’han proposat unes 
altres, i després en vindran d’altres. Per tant, a aquesta esmena 
-ja no crec que sigui descobrir cap secret, a totes les altres d’a- 
questa naturalesa de caracter econbmic-, nosaltres ens hi opo- 
sarem pels motius que tan repetidament he dit, dic i diré. 

Gracies, senyor Diputat. 
EI Sr. PRESIDENT : Gricies, senyor Escudé. Ara procedi- 

rkm a fer la votació d’aquestes vuit esmenes que proposen ad- 
dició de noves disposicions addicionals. Comencem per la 195, 
del Grup d’Iniciativa per Catalunya. 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha estat rebutjada per 35 vots a favor, 57 en 

contra i 1 abstenció. 
Votem a continuació l’esmena 198, del Grup Socialista. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha estat rebutjada per 38 vots a favor, 58 en 

Esmena número 22 1.. . , I 99, del Grup Socialista, 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha estat rebutjada per 38 vots a favor, 58 en 

contra i cap abstenció. 
Si els grups no hi tenen inconvenient, les podriem votar 

totes conjuntes, les que queden. O sigui, la 200, la 201, la 202, 
la 203 i la 204. AIgh vol votaci6 separada? (LI SI: Latorre 
demana perpur/ad El senyor Lat orre? 

El Sr. LATORRE (de 1 ’escti estant) : Si, demano votacib se- 
pai*aada de Ia 204. 

El Sr. PRESIDENT : Bé, doncs, volarem primer la 204. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
A bslencions? 

contra i cap abstenció. 

L‘esrnena ha estat rebutjada per 35 vots a favor, 58 en contra 
i 4 abstencions. 

Votem les esmenes 200,201,202 i 203. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquestes esmenes han estat rebutjades per 41 vots a favor, 

59 en contra i cap abstencib. 
Passem ara al debat de l’esmena 205, timbé del Grup Socia- 

lista. Per defensar-la, te la paraula I’Ilhstre Diputat senyor 
Nadal. 

El Sr. MANUEL NADAL : Bé, aquest Diputat esta seguint 
amb molta atenció el debat i la magnifica habilitat en l’argu- 
mentacib del Diputat Escudé quan s’oposa a les esmenes dels 
diferents grups. 

Aquesta habilitat en les formes, pero buida d’argumentació, 
es basa, segons aquest Diputat, en els punts segiients. En 
primer Iloc, el senyor Escudé passa d’un 20 al 25% del seu 
temps classificant l’esmena : (< una esmena clhssica, tradicio- 
nal, habitual, ortodoxa, innovadora, sorprenent, enginyosa, 
heterodoxa, filosbfica, menor, major, procedent, improce- 
dent, candida, monotematica ... o ,  el que sigui. 

Mirin, aquesta és una esmena sorprenentment coherent. hs 
sorprenentment coherent amb el programa electoral socialista 
i amb el programa electoral de Convergencia i Unió, perquk el 
que vol aquesta esmena és que hi hagi un programa. d’extensib 
de la gratu’itat i millora de la qualitat de I’cnsenyament, que 
nosaltres xifrem, per a aquest any, en 4.000 milions de pesse- 
tes. També és sorprenent perquk, malgrat aquesta coinciden- 
cia, estB condemanda a passar a milIor vida. 

En segon lloc, el senyor Escudé qualifica la intervenció dels 
diputats. Diu : ((Ha fet una intervenció abrandada, avorrida, 
dclirant, obsessiva, comica, maniquea, sorneguera H .  Mirin, 
aquesta vol ser una intervencib convincent, abrandada, plena 
d’arguments, irrefutable, perquk em penso que cap diputat d’a- 
questa Cambra, i menys els del Convergencia i Unió, es poden 
oposar que es reguli el terna de les escoles bressol. Tampoc es 
poden oposar - perquk així ho diu el seu programa- que s’es- 
tengui progressivament la gratu’itat del parvulari a partir dels 
ires anys, i tampoc es poden oposar vostes que hi hagi un pro- 
grama a les escoles, de biblioteques, de laboratoris, d’installa- 
cions d’educació fisica, d’extensió de la informatica, cl’intro- 
ducció a I’educacib musical. 

Vostk també, senyor Escudk, passa un altre 20 o 259’0 del 
temps analitzant la correccib gramatical o ortogrifica de Ves- 
mena. A mi no m’interessa si aquesta esmena és molt correcta 
gramaticalment o no; a mi m’interessa la <<gramiilica parcim 
(rialles), els objectius, el contingut, els diners per a aquest 
programa. 

Passa també voste un 15 o un 20% glossant les habilitats, els 
hohhies dels diputats. Diu : (( Vostk és llicenciat, economista, 
es dedica a la filatelia ... o,  miri, jo sóc docent, i com a docent 
conec molt bé el que passa en els centres educatius : no hi ha 
mitjans, s’han de fer cucs --deia el company Magí Cadevall- 
per utilitzar instruments de laboratori; els microscopis, doncs, 
s’han de compartir entre tres o quatre alumnes, etcetera. Per 
tant, atesa la meva formacib, crec que vosti: ha d’entendre quc 
demani aquests diners per a slqucsts programes. 

Finalment voste destina un 4% del temps en arguments tan- 
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gencials que no tenen res a veurc amb el que es debat, i un 1% 
acaba dient : <<I, finalment, estern en contra d’aquesta esmena 

Li demano que s’estalvii aquest 1%, i digui que votara a 
favor d’aquesta esmena. 

El Sr. PRESIDENT : Gricies, senyor Nadal. Per a un torn 
en contra, té la paraula el senyor Escudé. 

El Sr. ESCUDB : Gricies, senyor President. No entraré en 
aquesta distribució percentual del meu temps, perque he estat 
atrapat, m’ha descobert, el senyor Nadal, i corn que ell, amb 
tota franquesa, m’ha dit que l’únic que l’interessa és la ({gra- 
mhtica parda >), doncs entrarem només en (< gramhtica parda )), 
perquB el gran expert que tenim al nostre Grup, el meu compa- 
ny, el senyor Joan Descals, ja m’apuntava a cau d’orella uns ar- 
guments, dient que si a Madrid fan, que si farem, que si el De- 
partament ..., jo tenia aqui una resposta -i estic esgotant tant 
per cent de resposta-, que 1st resposta que m’havia donat el 
Departament d’Ensenyament explicant el seu esperit de col.la- 
boració.. . , ara, com que vostk diu : N gramatica parda; pessetes 
: 4.000 milions. >),jo li dic ; 4.000 milions, no.‘ 

4.000 milions més dels que ja hi sbn, que n’hi ha moltíssims, 
una enorme quantitat de milions. Aquests 4.000 milions més 
formen part d’aquesta llarga llista, aquesta carta als Reis del 
Grup Socialista, que vostes presenten al Consell Executiu, i ,  
una vegada més, els haig de dir que es podria donar satisfacció 
a una d’aquestes esmenes. El senyor Soto ens demanava satis- 
faccib a una esmena; vostk ens demana satisfaccib a una altra, i 
després vindran quaranta, cinquanta diputats de vostks que de- 
manaran satisfacció a altres esmenes. La resposta sempre 6s la 
mateixa : Bs impossible. El que vostks demanen -en alguns 
casos, no-, pero en molts altres casos nosaltres hi estem d’a- 
cord, i, hi insisteixo una vegada més, 1’Honorable Conseller 
ho va dir en l’explicació de presentacib del Pressupost : 
{{Voldriem, hi ha una necessitat real, ho reconeixem, ho 
patim, ho lamentem, perb tenim els diners que tenim i hi ha 
unes prioritats i s’intenta donar satisfacció en la mesura d’a- 
questes possibilitats de finanpment)). Si n’hi hagués mks, es 
donaria satisfaccib a mbs. El senyor Conseller va dir : <<Si en 
tinguéssim 1 10.000 milions, podriem destinar 1 10.000 mili- 
ons, i, evidentment, si n’hi destinhssim 4.000 milions, potser 
no vostk, senyor Nadal, aquest any, perb probablement vostk 
l’any que ve diria -i probablement amb tota la raó, perquk les 
necessitats són indefinides-, d’aquests 4.000 milions diria : 
(1 Oh, és que 4.000 milions són insuficients, necessitem 8.000 
milions)>, i tornaria a explicar el mateix. 

En definitiva, doncs, H gramatica parcla)), no. 
Gracies, senyor President, 
El Sr. PRESIDENT : Moltes grhcies, senyor Escudé. 

Esmena 206, també del Grup Socialista. Per a la seva defensa, 
té la paraula la 11-lustre Diputada senyora Torrent, 

La Sra. TORRENT : Senyor President, senyores diputades, 
senyors diputals, l’esmena que ara presento fa referencia a I’c- 
ducació d’adul ts. 

Sobtadament, el mes d’agost passat, un Decret del Govern 
de la Generalitat trasllada les competkncies en materia d’edu- 
cació d’adults del Departament d’Ensenyament a la Conselle- 
ria de Benestar Social, i amb data 28 d’octubre passat, per 
Decret, s’estableixen també les funcions de la Direccib Gene- 
ral d’Afers Socials de la Conselleria de Benestar, i es defineixen 
les de la Subdirecció General de Formació Pcrmanent d’A- 

dulls, dcpendent d’aquesta Direcció. He dit a1 principi ((sobta- 
dament >>, perque el sector de professionals de la formació per- 
manent d’adults no en sabiem res; no en sabíem res, perque jo 
en aquell moment exercia com a professora d’adults, per tant, 
pluralitzo. 

En la meva intervencib, vull ressaltar dos aspectes. EI 
primer, fa referencia al professorat. El professorat de les escoles 
de formació d’adults queda afectat per aquesta decisió, perqui: 
si be, segons el Conseller Comas, pertanyen orginicament al 
Departament d’Ensenyament, queden adscrits a Benestar 
Social, El que es produeix és incertesa i indefinició en un 
sector prou afectat per l’oblit de I’AdministraciÓ catalana. 

Creiem que s’ha vulnerat la legalitat vigent quan la Llei 
9/87, d’Organs de Representació i Determinació de les Condi- 
cions de Treball -article 34.2- estableix que les decisions de 
I’AdministraciÓ pública que poden tenir repercussions en les 
condicions de treball dels funcionaris, han de ser consultades 
amb les organitzacions sindicals, la qual cosa no s’ha fet, 
evidentment. 

El segon aspecte que volia ressaltar fa referencia a un nou 
principi vulnerat : se separa del tronc corni$ d’ensenyament la 
problemitica de I’educacih d’adults, sense saber quins criteris 
educatius ho han fet decidir, com no sigui que els criteris hagin 
estat els de la marginaci6. 

Senyores diputades i senyors diputats, segons dades recolli- 
des a I’Anuari Estadístic de Catalunya de l’any 1987, a Catalu- 
nya hi ha 2.352.008 persones o habitants que no tenen I’educa- 
ció primhia completa, i 435.106 no saben ni llegir ni escriure; 
dades suficientment significatives perque ei criteri seguit no 
sigui el de la marginació i la beneficencia. Gairebé creiem que 
aquestes dades plantegen un problema nacional d’ensenya- 
ment, que, evidentment, no es pot considerar marginal, i ,  per 
tant, ha d’estar plantejat des de la Conselleria d’Ensenyament. 

Quan l’educacib permanent d’adults ha anat adquirint carta 
de naturalesa a Catalunya, i val 3 dir que ha estat, sobretot, per 
l’esforv del col-lectiu de mestres, el Consell Executiu trasllada 
el tema a Benestar Social amb el consegknt descontent de tot 
el sector. A Europa, a quasi tots els piiisos I’educació perma- 
nent d’adults depen dels ministeris d’educació, si bé s’esta- 
bleixen els mecanismes interdepartamentais que calguin, que 
és el que creiem que s’havia d’haver fet, i més tenint en 
compte que Veducació d’adults és alguna cosa més que l’ense- 
nyamenl compensatori d’aquells sectors socials que, tenint el 
dret d’nnar a I’escola, no hi han pogut anar. L’educaciú d’adults 
entra plenament dins el marc de I’educacib permanent definida 
pel Consell d’Europa i la UNESCO, que abarca un context 
molt més ampli del que és la formació. Pero, fins i tot reduint 
els aspectes compensatoris de l’ensenyament, qui donara els 
títols de graduat escolar o de certificat? EI senyor Comas? Cla- 
rament, creiem que hi ha hagut cessió per part de la Conselleria 
d’Ensenyamenl de les seves responsabilitats en un sector tan 
important com les xifres abans ens deien potser per incapacitat 
o per una manca de valoració de la realitat, i s’ha passat a Ben- 
estar Social per donar contingut a una conselleria que sembla 
el calaix de sastre cie tots aquells temes que altres conselleries 
no han sabut orientar. 

L’educacib d’adults ks un tema politic; recordo que re- 
centment en un debat televisiu així ens ho recordava el repre- 
sentant dc la UNESCO a Catalunya. El Consell Executiu ha fet 
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una opció politica, pcro I’ha tractat, l’ha fet orientant-la plena- 
ment cap a la marginació. 

Demanem a tots cls grups que reflexionin sobre aquest tema 
i que votin a favor de la nostra esmena, que trasllada de nou a 
Ensenyament una problematica que no se’n havia d‘haver tret. 

Mol tes gracies, senyor President. 
El Sí-. PRESIDENT : Grhcics, senyora Torrent. Per a un 

torn en contra, té la paraula el senyor Escudk. 
El Sr. ESCUDh : Grkies, senyor President. Hem escoltat 

atentament la Ilh~stre Diputada senyora Torrent i ,  si mks no, 
ens hem imposat de la problemhtica d’aquest col-lectiu que tan 
meritbria tasca esta portant a terme. 

Ara, entrant concretament a I’esmena, veig que I l i  ha una 
certa diferkncia de presentacib, perquk, si no he entes mala- 
ment el que ens ha explicat la 11-lustre Diputada, el quc ella la- 
mentava és que l’educació permanent d’adults hagubs passat al 
Departament de Benestar Social. Aleshores, jo crec que 
tindria un sentit. Nosaltres no compartim, evidentment, 
aquest criteri, perque entenem que realment, i alguna de les 
coscs que ens ha dit la senyora Diputada crec que ho abonen, 
que I’educació permanent d’adults té mks a veure amb el Ben- 
estar Social, amb la recuperacib de la dignitat humana d’unes 
persones ja grans que han tingut unes mancances en el seu peri- 
ode educatiu juvenil que no pas amb el tema d’ensenyament, i 
d’aquí que nosaltres trobem bé la tsilnsferkncia de l’educació 
permanent d’adulis a Benestar Social, no per a omplir de con- 
tingut d’un calaix de sastre, sinó formant part integrant d’a- 
quesi concepte -almenys el nostre- del que és el benestar 
social * 

Per6 dic aixo perquk el que fa I’esmcna no és --diria jo, si no 
és quc he llegit malament el text -, no és el que ens demana o 
el que propugna la senyora diputada de tornar a la cornpetkncia 
ci’ensenyament ¡’educació permanent d’adults, sinó que el que 
diu és : c(l’educaci6 permanent d’adults passarh a dependre 
del Departament d’Ensenyament per a uns temes concrets, 
tant pel que fa refcrbncia al professorat corn els aspectes de pla- 
ni ficaciÓ, ordenacib, invcrsib, relació i control d’inspecció i 
pians peciagbgicw . Bs una part, una part tecnica, professional, 
perb 6s una part nom& del que és la formació professional d’a- 
dults. i nosaltres, evidentment, el que entenem 6s que no és, 
si mks no, operatiu distribuir competencies sobre unes ma- 
teixes persones, una mateixa activitat i una mateixa organitza- 
ció entre dos departaments : Benestar Social i Ensenyament; 
és a Benestar Social, perqui: entenem que és competkncia de 
Benestar Social, que no s’ha de compartir amb Ensenyament. 

Per aixb ens oposarem a I’adopcib d’aquesta esmena, que en 
tot cas tindria un encaixament, diria, difkil dintre del Pressu- 
post, per& bk, en definitiva estern en contra del que se’ns 
pretén incorporar i per aixb hi votarem en contra. 

Grhcies, senyor Presidení. 
EI Sr. PRESIDENT : Moltes grhcies, senyor Escudc. 

Esmena ncmero 207, també del Grup Socialista. Per a la seva 
defensa, tk la paraula el Diputat senyor Nadal. 

El Sr. MANUEL NADAL : Miri, senyor Escudk 
-ccordialmcnt, eh? -, amb les magnífiques explicacions que 
ens esti donant i amb aquest to de renyina, a i x b  eshi bé; aixb 
esth malament)}, aquest to paternal, a alguns diputats ens estk 
sortint j a  el complex d’Edip. 

Miri, el problema fonamentiil d’aquest conjunt d’esmenes, 

segons voste, és que amb I’operació de maquillatge no trobaria 
prou diners per afrontar el conjunt d’esmenes socialistes, Miri, 
en catala a vegades es diu : << si no es pot segar, s’espigola>>. 
Per tant, si no seguen, espigolin una mica. I aquesta és una 
magnifica opor tunitnt, perque novament ens trobem que l’es- 
mena socialista vol 1 .O00 milions de pessetes per a un progra- 
ma d’equipaments i infrastructures culturals; ara, continuem, 
diem : {(programa descentralitzat i territorialitzat i dins del 
marc del Pacte Cultural N. 

Miri, escolti, aquí recollim la politica de dos Consellers de 
Cultura : en primer lloc, la política del Conseller Rigol, que va 
signar aquell Pacte Cul tural dc tan bon record i que sembla que 
ei Conseller Guitart ens ha anunciat que Y Q ~  reviure. El Pacte 
Cul tural volia que el conjunt d’administracions catalanes su- 
messin els seus csforqos i, a travhs de la suma d’esforcos pres- 
supostaris, es multipliquessin les infrastructures culturals a tot 
el territori catala -entre altres objectius del Pacte Cultural, 
aquest n’era un. I el Conseller Ferrer, a continuació, ens va an- 
unciar que era partidari del desplegament cultural : volia que 
la cultura arribés a tots els pobles de Catalunya com aquest llen- 
$01 que planeja sobre l’anunci de Repsol. (Rialles.) 

Bé, la cultura ha d’arribar a tot Catalunya i perqui5 arribi a tot 
Catalunya hem de tenir infrastructura st tots els municipis, i, és 
clar, el President Pujol ens va anunciar a Palafrugell, en 
aquesta sessió que també expressava I’altre diputat Nadal, ens 
va anunciar que est; sotmes a obscures pressions per tal que el 
Pressupost de la Generalitat no s’inverteixi en el territori de 
Catalunya, sinó que s’inverteixi a la ciutat de Barcelona, i 
molts sectors de Canvergencia i U n 5  van divulgant aquesta 
política, dient : {(escoltin, aquest any els Pressupostos aniran 
tots a Barcelona i no iran al territori de Catalunya)). 

Escolti’m, el Grup Socialista, per anar contra aquesta política 
de Convergkncia i Unió, els diu : ({destinin, corn a minim, 
1.000 milions de pessetes territorialitzats, dient on aniran)). 
Per tant, espero que aquesta vegada vostks podran espigolar 
aquests 1.000 milions de pessetes, perqui: va en benefici del 
conjunt de Catalunya, i també de Barcelona. 

Moltes gricies. 
El Sr. PRESIDENT : Gracies, senyor Nadal. Per a un torn 

en contra, el senyor Escud6 té la paraula. 
El Sr. ESCUDÉ : Gracies, senyor President. L’esmena 207 

6s una altra més d’aquestes esmenes de carta als Reis, sobretot 
si es pren, com ha dit, a les seves darreres paraules I’IIhtre 
Diputat senyor Nadal segon, segofi en hs de la paraula, perquk 
-i així ho havia comptat, per aixb havia inclos jo en aquell 
cklcul que feia dels setanta i tants mils milions de pessetes, que 
aquests mil milions eren addicionals exclusivament per a la 
ciutat de Barcelona. Si és així, evidentment, esta cn aquest 
marc que hcm explicat. Seria de desitjar, seria molt bo, vostk 
diu que el President els va dir -i  hi estern d’acord- : <<hem 
de tenir infrastructura cultural arreu de Catalunya, no exclusi- 
vament a la ciutat de Barcelona>>. Aleshores, si voste diu que 
la ciutat de Barcelona tingui la porció congrua, convenient i 
justa, de les inversions del Departament, d’acord, peryuk el 
capítol VI dei Pressupost del Departament de Cultura per a 
l’any 89 té una inversió prevista de 2.086,9 milions i el capítol 
VI1 té una inversió de 1.107-7 milions, per tant, un total d’in- 
versions de 3.194 milions. Els dos capítols es territorialitzen i, 
especialment el capitol VIL, tractant-se de transferencies de 
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apital,  forpsament s’han d’executar de manera descentralit- 
zada. Ara, evidentment, en aquests 3.194 milions no n’hi ha 
1 .O00 exclusivament per a la ciutat de Barcelona. 

Per tant, aleshores, aquesta esmena incideix en aquesta peti- 
ci6 global i conjunta dels 70 i tants mil milions de pessetes que, 
si hi haguessin disponibilitats economiques, 1’Honorable Con- 
seller d’Economia i Finances en la presentació del Pressupost 
ja va explicar que molt gustosament podria atendre, perb que 
no pot ser, i vostes una vegada mks ens diuen que aquests 
1,000 milions de pessetes ef Consell Executiu els pot obtenir 
-potser el senyor Nadal ha utilitzat aquesta fórmula més cam- 
perola de l’espigolar, pero, és clar, és un espigolar de 1 .O00 mil- 
ions de pessetes, i diu : r<podran espigolar a travks del capítol 
I, el capítol 11, el capítol IV v ,  exactament la canqó enfadosa de 
totes les altres esmenes anteriors i posteriors que j a  hem anun- 
ciat que, per raons obvies de coherkncia i d’impossibilitat 
global de donar satisfacció, el nostre Grup, fins i tot en molts 
casos lamentant-ho, s’hi ha d’oposar. 

Moltes gricies, senyor President. 
El Sr, PWSIDENT : Senyor Escudé, moltes gracies. 

Esmena 208, del Grup Socialista. Per a la seva defensa, tk la pa- 
raula 1’Il.lustre Diputat senyor Font. 

EI Sr. FONT : GrBcies, senyor President. L‘esmena 208 fa 
referhncia a una nova disposici6 addicional per dotar 2.500 mil- 
ions a atenció sanithria i ,  per tant, és una esmena d’addició a 
]’articulat; 2,500 milions que s’haurien de distribuir en un pro- 
grama quadriennal d’un conjunt de 10.000 milions destinats n 
les principals prioritats sanithies que nosal tres detectem. 

Vull dir que aquests 2.500 milions no obeeixen a un caprici, 
ni obeeixen tampoc a una cosa conjuntural o contingent que 
podria ser qualificada de carta dels Reis, o que ho ha estat reite- 
radament pel portaveu oficial o oficiós, en aquest cas, del Grup 
de la majoria. Aquests 2.500 milions surten d’una proposta per- 
fectament estructurada i estudiada per l’equip d’economistes 
del meu partit, i que obeeixen a una prioritzaci6 diferent del 
pressupost presentat per la majoria en aquest Parlament 1989. 
Certament, obeeix a una prioritzaci6 i la prioritzacib diferent, 
elaborada en termes politics, és una priorització que es mani- 
festa a través d’aquest conjunt d’esmenes que canalitzen fons 
d’aquests 45.000 milions que es reordenen, cap a diferents 
Brees que es consideren pxiorithries. Per tant, diria res de carta 
als Reis, ni de contingencia, ni de qwestió poc estudiada o prou 
prioritzada; jo li diria que respon a un pla perfectament definit, 
estudiat i elaborat, i distribu’it #acord amb aquestes prioritats 
polítiques. 

Jo li diria, consegüentment arnb aquesta afirmació, i ,  per 
tant, sortint d’aquesta observació que fa vostk de carta als 
Reis, i que si patatum, i patatirn, jo li diria : miri, jo tinc una 
cosa, una estranyesa, en aquest debat, tinc una estranyesa, 
perque estem acabant quasi ¡’articulat, i és que vostes renunci- 
en a totes les esmenes. ks a dir, jo li preguntaria una cosa ben 
francament, ben sincerament, senyor Escudé, i és si no podri- 
em coincidir en alguna cosa, perque, és clar, vosth em dirh : 
H Oh, és que hem finangat una colla castellera! )>, i certament, 
l’hem finaqat : a la Comissió d’Economia es va aprovar una 
esmena amb la qual es finangava no una colla castellera, sinb 
els deutes a la Seguretat Social d’una colla castellera i encara no 
pels milions que es demanaven, sinó per una part, Per tant, es- 
colti, aixb no es un punt de coincidencia, perque voste em 

dira : <<hem aprovat aquesta esmena, i i’altra, i l’altra, i la de 
més enHB d’aquell grup, i d’aquell altre grup>>, i jo li dirk : 
({miri, sí, s’han aprovat, perb sbn esmenes d’ordre menor, que 
no signifiquen una coincidencia bbica en res de res<< Jo li - 
voldria preguntar : no seria possible coincidir en alguna cosa, 
perquk tenim la sensació que aquest Pressupost de I939 té una 
mica de genial --es deia que era genial allb que tot sortia mala- 
ment, aElo que tot sortia malament o allb que no obeia a unes 
prioritzacions racionals-, jo li diria que té una mica de genial, 
perquk tenim la sensacib que 6s més un pressupost resultant 
que un pressupost prioritzat, és un pressupost amb poques pri- 
oritats. Hi ha alguns conjunts de despesa, unes espirals de des- 
pesa, una evolucib de la despesa en els diferents departaments 
que més o menys es retoca per a l’any 1989, perb que es conso- 
lida amb aquest Pressupost, i pensem nosaltres que introdueix 
pocs ekrnents nous. Pocs elements nous i, consolidació de la 
despesa tradicional, creiem que és la caracteristica bhsica del 
Pressupost de 1989. 

Aquest remodelatge que hem proposat nosal tres mira 
d’introduir aquests elements nous, remodelant-ne 45 .O00 mili- 
ons. I jo li diré una altra cosa respecte a si vostes accepten, o 
no, almenys alguna cosa, que coincidíssim en aíguna cosa. Jo li 
diré, jo no sé el que haura fet l’oposició a I’Ajuntament de Bar- 
celona presentant les seves esmenes d Pressupost; no sé si 
haura estat una carta als Reis o no haurh estat una carta als 
Reis, pero sí que li diré una cosa : que és una carta als Reis, 
que si ho ha estat, ha estat una carta als Reis contestada. I per 
tant, sabent que s’ha contestat, jo l i  diria si seria possible que, 
tot i que jo no li admeto que aixb sigui una carta als Reis, si 
seria possible que vostks contestessin positivament almenys, 
almenys, alguna de les esmenes presentades al pressupost pel 
Grup Socialista en funció d’aquest remodelatge estudiat. 

I deixi’m parlar ara una mica de Sanitat. Jo l i  diré que aquests 
2.500 milions van destinats, van destinats a tres prioritats bbi- 
ques que considerem importants en el món sanitari, i que no 
considerem prou dotades en ei pressupost de Sanitat. Li diré 
que són tres prioritats que, en funci6 de l’evolució dels pro- 
xims anys i les proximes dkcades, es convertiran cada cep més 
en elements prioritaris; aquest 2.500 milions van destinats a 
endegar tres programes, alguns deis quals estan embrioniiria- 
ment estruclurats ja en el Departament de Sanitat pero insufi- 
cientment dotats, i que ens sembla que esdevindran tres eixos 
basics d’actuació en el futur, d’acord arnb I’evoluciÓ, amb l’e- 
volució dels serveis sanitaris de Catalunya, El primer estadi és 
els ilits per a crbnics d’assistencia terciaria, és a dir, els llits per 
a la vellesa, i tots sabem que en les prbximes decades la pobla- 
ció catalana esta evolucionant a un ritme que comporta un en- 
velliment progressiu, i no solament un envelliment progressiu 
sinb una disminució progressiva, és a dir que serem menys i 
més vells cada vegada a mesura que s’acosti l’any 2000, i aixo 
significa, bbviament, obviament, bbviament, un canvi en les 
patologies sanitaries, significa un canvi i I’aparició de noves 
malalties, I’aparició, per exemple, de les malalties degenerati- 
ves o l’augc d’aitres malalties que no ho havien estat mai -i ja 
s6n en aquests moments forca importants-, com és les malal- 
ties oncologiques o cardíaques, I, per tant, vol dir que I’assis- 
tcncia sanithria haurh de variar i haurh de variar també en un 
sentit residencial, és a dir que la gent gran tingui alla on anar. 
Per tant, hi ha un capítol, que és el dels crbnics, el dels malalts 
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cronics i les malalties derivades de la vellesa, brisic a desenvo- 
lupar en un futur immediat i insuficienment desenvolupat. 
L’altre capitol que ens sembla que s’ha d’adaptar prioritfiria- 

ment, amb aquests 2.500 milions, a partir d’aquest any, seria 
una dotació complementaria per als plans de construccib de 
Centres d’Atenci6 Primaria. Ja vam comentar ahir una mica 
com estava aquesta situació i corn aixo constitu’ia una assigna- 
tura pendent de la sanitat catalana, i com aixo significava el 
retard fonamental que impactava tota l’estructura sanitaris 
- diguem-ne serveis d’urgkncies, saturació dels hospitals, 
etcetera- i que, d’aixb, en depenia d’alguna manera la viabili- 
tat futura de la mobilitat i del funcionament del sistema 
sanitari. 

I voldria dir que el tercer eix que ens sembla fonamental és 
el terreny de la salut pública. Pensin que amb la nova estructu- 
ra, amb la nova estructura del Departament de Sanitat, el per- 
centatge, el percentatge de serveis que no són directament as- 
sistencials -i, pcr tant, en principi imputables a criteris de 
salut pública-, queda a un nivell realment alt, que fa pensar 
que les despeses de salut pública estan en aquests moments a 
un nivell forp insuficient : la relació és de noranta-set a tres, 
és a. dir que de cacia cent pessetes que es gasten, noranta-set 
van a serveis sanitaris i tres van a activitats, entre les quals hi 
ha salut pública -perque també hi ha aquí, doncs, algunes di- 
reccions generals que s’ha de comptabilitzar en aquest terreny. 
Vol dir que all0 que cfectivament afecta la salut pública en ge- 
neral i no és directament assistencial té una estructura o té una 
datació insuficient. 

Aquests són, doncs, els tres elements que nosaltres conside- 
rem basics i que hauriem de dotar amb aquests 2.500 milions. I 
vuii repetir una cosa : tenia pensat parlar una mica de les inver- 
sions de sanitat, perque em sembla que són ihstratives, perb 
no en parlar&, estiguin tranquils, tindrem una altra ocasió per 
parlar-ne. Pero jo eis diré.,., i voldria sintetitzar finalment 
dicnt : mirin, tenim dubtes que vostes tinguin un pressupost 
prioritzat, tenim dubtes; nosaltres tenim una proposta prioril- 
zada certament de rcmodelatge del pressupost de 45.000 mili- 
ons; hem fet un conjunt d’esmenes, volem, voldríem, que 
alguna d’aquestes esmenes fos una base de coincidkncia amb 
vosths, i, fins i tot, aldegant aquí no solament la bona voluntat 
parlamentiria, sinb la bona voluntat dkentesa politica que hi ha 
d’haver entre una majoria i una minoria, sinb tambk algun an- 
tecedent real -com he dit abans- que ha estat contestat posi- 
tivament, i que cal tenir en compte també a l’hora de pensar en 
un equilibri pressupostari, almenys en un equilibri a I’hora 
d’establir les esmenes que s’accepten i no s’acceplen en aquest 
debat pressupostari. 

Mol tes gracies. 
Ei Sr. PRESIDENT : Gricies, senyor Font. Per al torn en 

contra té la paraula el senyor Escudé. 
(El M. H SL Presiúent s ‘absunla dei Snlri de Sessions i 1 ‘I. Sr. 

Viw-presiden/ Primer el sulx?itueix en Iu direccib del debut,) 
EI Sr. ESCUDI? : Grhcies, scnyor President. Com sempre, 

voldria agrair les moltes coses que he aprks de I’explicació que 
ha fet e1 scnyor Font --en altres ocasions també ha passat el 
mateix . 

Potser ei que m’ha preocupat una mica és aquesta repetida 
citaci6 de 45.000 milions -a mi, aquests 45.000 milions, no 
em surten per enlloc. M’ha semblat entendre, d’aquest equip 

d’economistes del Grup Socialista que havien elaborat uns es- 
tudis alternatius -m’imagino que aixb deu estar xifrat en 
aquests 45.000 milions, que ja seria una cosa molt més enlla 
del que aquí es demana-, bé, almenys al nivell actual, a nivell 
d’esmenes a l’articulut, parlem de 2.500 milions; per tant, no 
faré referencia a aquest mirífic projecte dels 45.000 milions. 
Parlem dels 2.500 milions, i en els 2.500 milions, el senyor 
Font --suposo que se’n deuen haver adonat, almenys, les se- 
nyores i els senyors diputats que l’han escoltat amb l’atenció 
que mereixia- parlava que aixo era un programa quadriennal, 
perb jo el que llegeixo aquí és que diu que els 2.500 milions, 
diu : <( per a aquest exercici pressupostari n, per tant, és l’any 
89, no és quadriennal, enlloc parIa d’un pla quadriennal; vol 
dir que, a més a més, hi hauria un compromís addicional a mes 
a més d’aquests 2.500 milions, que potser deshores sí que en- 
traria en la comprensió del que ha explicat el senyor Font, que 
aquest pla quadriennal arribaria a 45.000 milions. Be, pero ja 
només parlant dels 2.500 milions, una vegada més -per enesi- 
ma vegada- ens trobem amb una petició que no pot ser atesa, 
perque aixb sí que ha quedat clar -em sembla a mi- de l’ex- 
posicib del senyor Font : que aquests 2.500 milions, de progra- 
mes d’atenció sanitiria -que després s’ha pres la molestia 
d’explicar-nos cxactament el contingut d’aquest programa, 
que no apareixia reflectit aquí-, que aquest programa, aquests 
2.500 milions de programa, són de més a mks dels que hi ha, 
perquk el senyor Font no ignora -i no m’ha negar& que el 
Departament de Sanitat funciona, basicament, és un departa- 
ment d’atencib sanitbia; per tant, hi destina molts milers, 
molts milers de milions de pessetes; per tant, el que es pretén 
és 2.500 milions mes, i per enesima vegada diré -i no em can- 
saré de repetir-ha- que l’esmena 208 forma pari d’aquest 
gran paquet, diguem-ne carta als Reis, diguem-ne com vostes 
vulguin, per& en definitiva, una petició política, una ocasi6 
per plantejar -i és legítim i 6s just plantejar alternatives políti- 
ques en camps concrets, en aquest cas en el sanitari-, i que 
vostks, el que fan és no fixar l’origen, el finanqarnent d’aquesta 
partida, sinb que utilitzen aquesta fórmula simbolica de dir 
que el Consell Executiu esta autoritzat a buscar-los alli on 
pugui del capítol 1, el capitol 2 i el capitol 4. Aleshores, una 
vegada més, haig de repetir les paraules de 1’1-Xonorable Con- 
seller d’Econornia. i Finances en la presentacii, del Pressupost, 
quan va dir que quedaven fora, malgrat ser un pressupost d’in- 
crement --’un increment moderat-? quedaven fora de les 
atencions de la destinació de les partides de l’estat de despeses, 
la satisfacció total O parcial de moltes necessitats, que ell reco- 
neixia - i  el nostre Grup reconeix, com tots els grups 
reconeixen- en molts camps de l’activitat ciutadana, de I’acti- 
vitat humana a casa nostra, i les necessitats, les possibilitats fi- 
nanceres no permetien donar-hi satisfaccib. 

Per tant, una vegada més, hem de dir quc, no comptant amb 
un finanqamcnt clar d’aquesta partida, evidentment no hi 
podem donar suport i ,  per tant, hi votarem en contra. 

Gracies, senyor President. 
El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Grkies, Il.lustrc 

senyor Diputat. Correspon ara lu defensa de l’csmena 209, del 
Grup Socialista, Pcr fer-ho te la paraula 1’II.lustre Diputat 
senyor Soto. 

El Sr. SOT0 : Llegeixo textualment de la premsa d’avui : 
({Mueren dos personas por sobredosis : una mujer de veinte 
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ahos y un hombre de veintiuno fueron hallados muertos, la pri- 
mera en Rarcelona y el segundo en Vilanova. i la Geltrú. Al 
lado del cadáver de la mujer había una jeringuilla y el hombre 
tenia otra clavada en el brazo. Con estas muertes son ciento 
trece las personas fallecidas por sobredosis en Barcelona y su 
provincia,). El diari La Vanguardia d’avui, efectivament. hs ja 
una noticia que no ocupa més enlla de sis ratlks, una noticia 
que desgraciadament, malauradament s’ha convertit en una 
noticia habitual. 

Yesmena que pretenc defensar és 1 ’esmena que proposaria 
desenvolupar un programa de seguretat i un programa escolar 
contra la droga, el qual tindria una dotacib de mil milions per a 
aquest exercici pressupostari. Els diputats socialistes sempre 
que parlem en aquesta Cambra intentem fer-ho amb un to 
d’especial responsabilitat; jo vull, sempre que parlem de temes 
que representen un drama social tan terrible com aquest, extre- 
mar aquesta responsabilitat. Nosaltres reconeixem que en el 
Pressupost de la Generalitat es fa un esforq, corn cada any, 
aproximadament, a l’entorn dels 900 milions de pessetes per 
afrontar el problema de les drogues. Creiem francament que el 
diner és insuficient i, el que ens preocupa més, creiem que esta 
mal repartit. Fa dos I-WSQS varn substanciar una interpeldació 
en aquesta Cambra sobre aquest tema i crec que en aquest 
debat vaig poder demostrar que, percentualment, Catalunya 
era una de les comunitats autunomes que menys diners gastava 
en prevenció, que el total de diners dedicats a lluitar contra les 
drogaaddicions no arribava al 109’0, la quantitat que es dedicava 
a prevenció, mentre que a altres comunitats autonomes, a 
Euskadi, es gastava el 33; a Castella-Lleó, el 25; a Castella-La 
Manxa, el 18; a Canhries, el 15; al País Valencih, el 21. 

Vaig demostrar també, crec, que estavem davant d’un pro- 
blema greu, que era la manca de compliment de la Llei sobre 
drogues que vam aprovar en aquest Parlament de Catalunya, 
una llei que encomanava la prohibició concreta de venda de be- 
gudes alcoholiques i de tabac en els centres públics, en les esca- 
les, en els centres de sanitat, i una normativa que el mateix 
Conseller va reconeixer que no es complia perquk el Govern 
de la Generalitat no tenia els mitjans suficients per donar-hi co- 
mpliment. Va haver-hi també un cert consens sobre la necessi- 
tat de reformar, i de reformar en profunditat, tot el sector assis- 
tencial, i d’aprofundir en tots els programes de desintoxicacib, 
sobretot en la necessitat d’iniciar programes de desintoxicació 
amb els reclusos de la pres6 Model de Barcelona i d’altres pre- 
sons de Catalunya que fins ara no tenen cap programa a qu& es 
puguin atenir. 

Nosaltres reconeixem que totes aquestes necessitats repre- 
sentarien molts milers de milions de pessetes, perb nosaltres 
no hem escrit una carta als Reis i, per tant, hem plantejat sols 
1 .O00 milions de pessetes, i hem plantejat clarament al Govern 
una prioritat política : la prevenció i la prevenció específica a 
les escoles. Fer quk prevenció escolar? Perque a un govern, 
normalment, l i  6s molt Gcil fer una gran campanya publicitk- 
ria, que tots els experts reconeixen que són campanyes que no 
tenen efichcia, que, aixb si, poden tranquiblitzar molt les con- 
sciencies dels ciutadans i, fins i tot, tenir uns rkdits electorals 
moit importants, pero que no tenen eficacia. Hi ha un consens 
molt ampli, quasi total, entre els experts, que aquelles campa- 
nyes de prevenció i aquells programes de prevenci6 que són 
més eficaqos són els programes que arriben als joves i als in- 

fants a través dels seus propis mitjans d’informacib habituals, i 
assenyalen bhsicament les escoles i els mestres com les perso- 
nes més adequades. 

En aquest sentit, jo, senyor Escudé, li voldria demanar l’a- 
provació d’aquesta esmena. Crec que és una esmena raonada i 
raonable, que hi ha un drama social al darrere que, si no el 
podem evitar, almenys hem d’intentar aconseguir que no 
augmenti en els propers anys; desgraciadament, totes les dades 
que tenim a les nostres mans en aquest sentit són pessimistes, 
indiquen no una millora del problema sinó un augment del 
problema, un augment del nombre de morts, i davant d’aixb 
nosaltres creiem que no podem restar inactius, que no vai la 
passivitat. 

Res mBs i moltes gricies. 
El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Per a un torn en 

contra, té la paraula 1’IElustre Diputat senyor-Escudé. 
El Sr. ESCU’Dk : Gracies, senyor President. Haig de comen- 

qar dient que el nostre Grup, obviament ¡ evidentment -i crec 
que se n’ha donat mostres en tot moment i circumsthncia-, 
comparteix totes les opinions que ha dit el senyor Soto quant a 
expressar la gravetat d’aquest problema de la drogaaddicció a 
casa nostra, especialment en les generacions mbs joves. Perb, 
dit aixb, voldria explicar -perqu& encari que ell ha fet una re- 
ferencia incidental a les presons, també ha acabat dient que nu, 
que tornava al contingut de l’esmena, que era el programa de 
seguretat en ei rnbn escolar-, aleshores, jo voldria dir-li, al 
senyor Diputat -que probablement ho coneix, perquk en el 
curs d’aquesta interpellació també se’n va parlar, d’aquests 
temes-, que els Departaments de Sanitat i d’Ensenyament 
disposen ja des de l’any 1981, vol dir fa vuit anys, d’un progra- 
ma d’educació per la salut a I’escola, dins del qual figura un 
subprograma dedicat a la prevenció de la drogadependencia. 
L’aplicació inicialment es va portar a terme, de manera experi- 
mental, a cinquanta escoles el curs 1982-1983, i a partir de 
l’entrada en vigor d’una Ordre? del Departament d’Ensenyd- 
ment, de data 25 de maig de 1984, per la qual s’aprovaven les 
orientacions i programes d’educacib per la salut a I’escola, s’in- 
corporen al projecte educatiu dels centres &EGB, i es comenci 
la generalització d’aquest programa, i s’ha arribat actualment 
--segons la informació que m’han donat els depdrtaments 
afectats- a dues mil vuit-centes setanta escoles d’EGB. Pa- 
rallelament, per una altra banda, des del curs 1985-86, s’han 
desenvolupat tretze plans comunitaris de prevenció per la salut 
i les drogadependencies d’imbit comarcal, adreqats als collec- 
tius de pares, mestres i professionals de I’ensenyament. En el 
curs actual, 1988-89, estj prevista I’execució de setze plans co- 
munitaris més, actualment en fase d’orgwnitmcib. Aixb 6s el 
que han fet els departaments, aixi, és el que permet, realment, 
actuar amb les dotacions pressupostaries que estan previstes, i 
si aixo pogués donar satisfacció a I’Il.lustre Diputat hi estaríem 
plenament d’acord. Ara, m’hit semblat entendre que el senyor 
Soto vol incrementar de 1 .O00 milions de pessetes aquest pro- 
grama de seguretat i programa escolar contra la droga. I, alesho- 
res, entrem en la canq6 enfadosa -ja no parlo de marta als reis 
D, parlo de la meva intervenció, la canqó enfadosa- d’una 
vegada més dir : vostes demanen 1.000 milions de pessetes 
més, pero ens manca el finanqament, 1 vostes ens diuen a l’es- 
mena : ({per poder pagar aixo, autoritzem al Consell Executiu 
a transferir del capítol i, del capítol 11 i el capítol IVH; per totes 
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les explicacions que he anat donat, creiem que no és possible 
espigolar aqucsta quantital i totes les altres quantitats per dotar 
de 1 .O00 milions addicionals aqucsts programes, corn va expli- 
car YHonorable Conseller ci’Economia i Finances a Ia presenta- 
ció del Pressupost, va reconeixer plenament, per@ és una re- 
alitat que existeixen una pila de necessitats insatisfetes total- 
ment o parcialment i ,  per tant, no comptant amb dotació d’in- 
grés addicional, no podia donar-hi satisfacció i, per tant, nos- 
altres veiem que és logica i coherent aquesta proposta i, per 
tant, també, lamentant-ho molt, ens hem d’oposar a I’adopció 
d’aquesta aportació addicional de 1 .O00 milions de pessetes 
sense financament real. 

GrBcies, scnyor President. 
El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : GrAcies, Iklustre 

senyor Diputat. Correspon ara la defensa de l’esmena 210, del 
Grup Socialista. Per fer- ho.. . 

EI Sr. CLOTAS : Diputat senyor Abelló. 
El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Ah, si, home, perdó, 

I’Il.lustre Diputat senyor A bellb. Estava intentant fer memoria 
i no me’n recordava. 

EI Sr. ABELLÓ : Senyor President, senyores i senyors dipu- 
tats, aquesta és una esmena que presenta el Grup Socialista 
que, en concret, diu que H el Consell Executiu procediri a l’eela- 
boracib d’un estudi sobre els efectes del complex petroleo- 
químic de Tarragona en la salut dels habitants de Tarragona i 
rodalia amb chrrec a les corresponents partides pressuposticries 
d’aquesta Llei >>. El nostre Grup esta convenqut que aquesta és 
una esmena que recull, en primer lloc, la inquietud, no sola- 
ment dels habitants d’aquella zona, sin6 de tots els grups poli- 
tics que treballen a la. ciutat de Tarragona i a la seva comarca, 
del sindicats i ,  fonamentalment, també de les associacions de 
veins. Pcr tant, en aquest punt si que hi ha coincidkncia de les 
principals associacions cíviques que treballen en aquesta zona. 
Al voltant de l’estudi 6s indubtable que, en aquests darrers 
mesos i ,  sobretot, en aquestes últimes setmanes hi ha hagut 
una important polemica, sobretot al voltant d’un grup de pro- 
fessors de la Facultat de Medicina de Reus, que, mitjanqant cl 
laboratori de toxicologia d’aquesta universitat, tenien Ia inten- 
ció d’efectuar un treball científic sobre l’impacte que les in- 
dústries quimiques produien en els habitants de la nostra zona. 
Aquest estudi, el feien en coklaboració amb una important 
universsilat americana, en concret, la Universitat de Balt imore, 
i el que faltava, fonamentalment, és el finanqarnent per a 
aquest estudi, que el xifraven al voltant de 35 milions. 

Al voltant del finanqament s’inicia tota una pokmica en 
quk, evidentment, jo no vull entrar aquí, en tot cas, queda clar 
que l’associació empresarial química, que era la destinatiria 
del finanqarnent d’aqucsl estudi, s’hi nega, i s’hi nega, des del 
nostre punt de vista, fins i tot, amb posicions que resulten difi- 
cils d’entendre, sobretot quan fa menys de tres setmanes el 
president de I’Associació Empresarial Química de Tarragona fa 
unes dcclaracions als mitjans dc cornunicaci6 de la. ciutat de 
Tarragona -jo diria unes declaracions desafortunades-, que 
segurament val la pena, almenys, resumir dient : no est; dc- 
mostrat ni sera possible demostrar que la indústria quimica de 
Tarragona és perjudicial per a la salut i les indústries paguen els 
seus impostos, per tant, cs irrellevant plantejar si pnguen o no 
l’estudi, ja que si pagucssin tot el que se’ns demana no farícm 
altra cosa que estar en comissions de seguiment d’aquestes 

subvencions, i aixo tindria un cost excessiu. 
A continuació, en aquesta mateixa entrevista, ens diu que el 

trienni proper, a Tarragona, la indústria química invertira la 
xifra de 80.000 milions de pessetes i, finalment -en un tema 
que em sembla que interessarh segurament el Conseller, el 
senyor Macia Alavedra-, quan li preguntaven sobre els sen- 
sors de xarxa ambiental, diu que I’administració encara no els 
havia plantejat el tema de costos i que abans s’havia de veure si 
podien servir per a aíguna cosa. A mi em sembla que aquestes 
declaracions, sens dubte, no ajuden gens aquesta qüestió, 
quan fa uns anys, en una publicacib de la mateixa federació em- 
presarial de la indústria química a nivell de tot YEstat, se’ns 
deia que es fabricaven vint-i-vuit productes que, segons l’agkn- 
cia internacional relacionada amb la investigació de cancer, 
eren potencialment cancerígens. I a tots aquests s’assenyalava 
que set pertanyen al grup amb evidencia inequívoca, sis tenen 
grans possibilitats de produir-10, i la resta encara estava de- 
mostrada I’evidhncia de relació amb el chncer. La major part 
d’aquests productes, precisament, es fabriquen al complex pet- 
roleoquímic de Tarragona. Per tant, estem davant una qiiestió 
que no es pot frivolitzar, sinó tot el contrari, que nosaltres esta- 
vern convenguts que el marc de discussib podia ser la comissi6 
que havia de crear-se en aquest Parlament, la Comissió d’ln- 
vestigació, que vostes, la majoria, van resoldre amb el seu vot 
que no es constituís, perb nosaltres estern convenquts que la 
Generalitat, que té totes les competencies de sanitat i de medi, 
semblaria logic que hagués treballat en aquest camp i, almenys, 
s’hi hagués avanqat, pero ens trobem que no tenim treballs, nu 
tenim iniciatives, no tenim res de res. Quan a l’anterior legisla- 
tura es va crear aquesta Comissi6 de seguiment de la seguretat 
de la indústria quimica o la incidhcia que té a la ciutat de Tar- 
ragona i a la seva rodalia es van trobar amb la gran sorpresa 
que, quan se li va demanar a la Conselleria dc Sanitat i medi 
tots els treballs que havien fet, els Serveis Territorials de Tarra- 
gona van enviar un foli i mig on s’abordaven totes les qüestions 
-totes- de medi i contaminació. És indubtable que un foli i 
mig és impossible que reculli tota la problematica que s’ha 
donat, perb, sens dubte, ho recollia molt bé pcrquk fins al 
moment no s’havia fet res. 

Per tant, nosaltres estem convenquts que aquest estudi és 
necessari, quc una part d’aquestes dades vostks les poden 
tenir, si fessin funcionar el Gabinet de Seguretat i Higiene que 
tenen a la ciutat de Tarragona, per on, tebricament, haurien de 
passar la major part O ,  jo diria, tots els treballadors de la in- 
dústria química; tenen les dades dels caps d’aquella zona de 
Torreforta i tenen un hospital. Per tant, sens dubte, tenen la 
base suficient per iniciar aquest estudi. Nosaltres el que volem 
ks que l’estudi es faci; si vostes consideren que després s’han 
de posar d’acord amb altres colkctius que en aquests moments 
estan treballant la qüestib, nosaltres no hi tenim res a dir, és 
una qüestiú seva, pero també estern convenCuts que en fer 
aquest estudi és important que el faci el Consell Executiu per 
dues qüestions : primesa, perquk vostes tenen la maxima re- 
sponsabilitat en totes aquestes cornpetencies i ,  després, 
perquk també tenen l’autori tat política suficient. Per tant, des 
d’aquest punt de vista, nosaltres estern convenquts que aquest 
estudi no és cap despesa inútil i que, sens dubte, si aproven 
aquesta esmena, evidentment, no faran un favor al Grup Soci- 
alista, sin6 que estem convenCuts que farim una excelknt in- 
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versió per als habitants de la zona de Tarragona i la seva rodalia 
perquk, sens dubte, ks un tema de preocupació seriosa. 

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

senyor Abelió. Té la paraula 1311~lustre Diputat senyor Escudé, 
per fer un torn en contra. 

El Sr. ESCUDI? : Gricies, senyor President. El primer dia 
de debat de les esmenes a I’articulat ja vam tenir ocasi6 de fer 
un debat amb un altre iblustre senyor Diputat del Grup Socia- 
lista sobre el tema de la seguretat industrial a la zona de Tarra- 
gona. 1, aleshores, jo recordo que ja vaig dir bé, i em sembla re- 
cordar que hi ha una altra esmena d’un company de voste, en 
el tema, timbit;, del camp de Tarragona, o de la zona industrial 
de Tarragona, amb relació’al tema sanitari, i ara, el senyor 
Abelló ens presenta, efectivament, aquesta esmena, aquest 
propbsit d’czctuació que és l’esmena nhmero 210, Aquesta 
esmena s’aparta bastant de les que hem vist fins ara, perque 
aquí no es tracta de buscar uns milions de‘pessetes, ni que el 
Consell Executiu, doncs, s’espavili a espigolar pels departa- 
ments del capítol I, 11 i IV, sinó que es tracta, precisament, que 
el Conse11 Executiu elabori un estudi sobre els efectes del co- 
mplex petsoleoquimic en la salut --i aixo crec que val la pena 
remarcdr-ho - dels habitants de Tarragona i rodalia, perquk hi 
ha hagut un moment que el senyor Abelló semblava que ho 
desviés cap a l’aspccte de seguretat i higiene laboral, i crec que, 
almenys per escrit, no es aquesta la peticib. Ja varn dir quines 
eren les actuacions del Departament d’hdústria, Aleshores, 
comprendrh el senyor Abellb i comprendran les senyores i els 
senyors diputats, que sent desconeixedor de la situacib en 
aquesta zona del nostre país, vaig demanar informació al De- 
partament de Sanitat per veure, exactament, quines possibili- 
tats hi havia de donar satisfacció a la petició que, per mitja del 
senyor Abelló, feia el Grup Socialista. I, aleshores, jo li parlaré 
de l’actuació del Departament de Sanitat, per& és clar, el 
senyor Abelló, una part important de la seva actuació ha estat 
destinada a explicar amb to crític i ,  possiblement, si és cert tot 
cl que ens ha dit, doncs, de manera encertada, unes declaraci- 
ons i unes manifestacions de determinades patronals de la 
zona, perb aqui no intervé, no entra ni surt, el Consell Execu- 
tiu. Que ha fet el Canseil Executiu en el terreny sanitari a 
través del Departament corresponent? Aleshores, el Departa- 
ment de Sanitat, mitjanqant una xarxa no automatitzada, ha 
mesurat durant els darrers anys els nivells de contaminació at- 
rnosfhrica de la zona on esth ubicada ia indústria petroleo- 
química de Tarragona -jo també he fet em sembla un 
moment una petita referkncia parlant de la xarxa al senyor 
Abellú-, i s’ha constatat que, en cap moment ..., el senyor 
Abelló ens ha parlat d’unes preocupacions, fins i tot, de les as- 
sociacions de veins, jo puc dir, per tranquil-litzar el senyor Di- 
putat i els habitants de Tarragona i la seva rodalia, que en cap 
moment s’ha constatat que hagin estat superats els nivells 
legals ni els límits imperatius que marca la Comunitat Econo- 
mica Europea. Concretament, durant el darrer any, la mitjana 
anual de SO, ha estat de 36,17 micrograms per m3 d’aire, quan 
el limit -ho voldria recordar- es de 80. Per tant, 36 contra 
80. E quant a l’anhlisi que es diu NOX -que desconec del tot el 
contingut químic d’aquesta denominació-, quant a NOX, ha 
estat de 35, quan el límit ks encara molt més nit; el limit són 
200; 35 contra 200. 

Durant l’any -a part ci’aixo-, durant aquest any s’ha estat 
elaborant un projecte d’una. xarxa nova, una xarxa automatit- 
zada de mesurament de la immissió, i aquesta xarxa automatit- 
zada permetrh coneixer, com és obvi, pel seu automatisme, de 
manera continuada els nivells de contaminacib de la zona, i 
esta previst --i així hi ha les dotacions corresponents en els 
programes d’actuació del Departament de Sanitat - que 
durant l’any 89 s’inicii la posada en marxa d’aquesta segona i 
nova xarxa automatitzada. Ara, el que és evident en aquests 
moments, per les xifres que he donat, senyor Abelló, és que 
amb les dades actuals aquesta zona no podria ses declarada 
zona d’atenci6 especial perque els nivells -com s’ha vist - no 
són prou alls; afortunadament, no són prou alts. I, per tant, el 
Departament de Sanitat -i nosaltres ho entenem raonable- 
considera que no és adient, no 6s convenient i, sobretot, no 15s 
necessari endegar cap tipus d’estudi epidemiologic prospectiu, 
ja que només podrien justificar-ha uns nivells de contaminació 
propers a aquests nivells maxims autoritzats. 

Per aquest motiu, entenem que no é3 viable --almenys per 
part del nostre Grup- l’adopcid, d’aquesta esmena i hi votarem 
ert contra. 

Grhcies, senyor President. 
&iM, H. SK Presidelzt es reincorpora al seu iíoc.) 
EI Sr. PRESIDENT : Moltes grhcies, senyor Escudé. 

Esmena nhmero 21 I, del Grup Socialista. Per a la seva defensa 
té la paraula 1’11-lustre Diputat senyor Gibert. 

El Sr. GiBERT : Si, senyors diputats, jo fa una estona he ve- 
rificat les esmenes que em tocaven de defensar i he comprovat 
amb goig que no n’hi ha cap que formi part de cartes als Reis o 
de coses similars; són esmenes barates, per entendre’ns així; 
no tenen cap traducci6 pressupostaria immediata. I aixo dic 
que amb goig perque em fa pensar que les possl bilites que pros- 
perin són infinitament superiors als altres casos. 

En concret, pel que fa a aquesta esmena 211, es tracta que 
tenim una Mapa Sanitari -i estB bé tenir un Mapa Sanitari-, 
independentment que a alguns ens agradi més que n altres, 
pero la continuació d’un Mapa Sanitari, evidentment, és un 
pla d’execució, un pla d’execució no immediat. Evidentment, 
sabem que no es pot fer autorniticament, realitzar tot aquest 
Mapa, sinó que ha de ser d’una manera gradual, i per aixb dic 
que no hi ha traduccions immediates pressuposthies, pero que 
el que si que ens agradaria és que sabessin quan s’executarh 
aquest Mapa concretament a les comarques gironines, i no 
només en funcib de1 calendari, sinó que deixem en l’esmena 
una porta oberta a la modificacib eventual, si escau, d’aquest 
Mapa, perquk hi ha alguns elements que fan pensar que aixo 
podria ser convenient. Aquests clements són, d’una banda, 
que hem detectat que alguns localismes -potser excessius- 
estan frenant la conslruccib d’alguns CAP, en el sentit de riva- 
litats que, d’alguna manera, exigeixen decisions per part del 
Consell Executiu, perir que hi ha, en aquest moment, retards 
importants. També hi ha un altre element que ens fa pensar 
que hi ha alguna distorsió, alguna disfunció pel que fa, per ex- 
emple, a I’Hospital Comarcal de Paiambs, que esta en una si- 
tuació de crisi rno~t’comp~exa per moltes causes, pero, entre 
aquestes causes, una d’elles és l’actitud de determinats scg- 
ments de la medicina privada, i el que és més greu, també de 
I’actitud dels mateixos serveis territorials de sanitat. 

Hi ha un altre element que ens preocupa : són les disfuncio- 
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naíitats i irregularitats que la Sindicatura de Comptes va detec- 
tar en l’hospital ktvarez de Castro. Ahir, en la premsa de 
Girona, el Conseller deia que estaven resolts; és cert quc 
aIguns estan resolts -i no ho volem negar de cap manem-; 
d’altres no ho estan, i un d’ells concretament pot afectar el 
Mapa, en el sentit que urla de les disfuncions és la poca capaci- 
tat de resposta per ternes d’urgencia d’nltres instaHacions de 
les comarques de Girona. 

I, finalment, idtimament aquests darrers dics ha sortit un 
nou element de disfuncionalitat, del qual ens agradaria tambb 
veure quines conseqükncies te i quina resposta té per part del 
Consell Executiu, que és que hi ha una hospital, propietat de la 
Diputació, que fa anys que esta esperant la definició del nivell i 
del paper que li toca jugar. Aquest hospital, a més a més, lbgica- 
ment, voldríem que se’n Fes el trasph a l’lnstitut Catala de la 
Salut corn més aviat millor, pero, sorprenentment, recentment 
el President de la Diputació cle Girona ens ha sorprks proposant 
que la Generalitat construeixi un altre hospital, i que ja el con- 
tinuara gestionant la Diputació, cosa que no sabem si encaixa 
del tot en el Mapa, en fi, en e1 projecte global. Per aixo ens 
agradaria que s’elaborés aquest pla que proposem en I’esmena, 
més que res per evitar confusions, per saber on estem i per con- 
Bixer una mica el calendari d’execució del Mapa Sanitari. 

Moltes grhcies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Grhcies, senyor Gibert. Per al torn en 

contra, té ia paraula 1’IMustre Diputat senyor Escudk. 
El Sr. ESCUDÉ : Gricies, senyor President. El senyor 

Gibert té tola la raó. Té tota la raó en el que ha dit en cornencar 
: que la seva esmena -1’esmena 21 1 - no és una esmena que 
formi part d’una carta als Reis, perquk diu que no demana res 
concret. Bé, jo diria que realment és aixi, no 6s una carta als 
Reis, és que és molt menys que una carta als Reis. ks, jo diria, 
que és el que en termes taurins se’n diu un trhhdis al soi)~, 
perque, efectivament, el senyor Gibert demana un pla d’inver- 
sions només per a les comarques de Girona; he pensat : ~ 6 s  
que a continuacib hi ha altres esmenes n altres comarques)), 
pcro, no, és que aquí ja tenim esmenes de segmentació i frag- 
mentació territorial de la nostra nació. Aleshores, rn’imagino 
que les senyores i els senyors diputats socialistes, que també 
n’hi ha d’altres demarcacions del país, la solidaritat amb les 
terres gironines els deu ser molt important, pero suposo que 
tambk, d’haver-hi caiglzt, podien haver prescntat esmenes de- 
manant que es faci un pla d’inversions de les comarques tarra- 
gonines, lleidatanes, barcelonines, i totes les comarques que 
vulguem, perqu8, posats a demanar, doncs, demanar, evi- 
dentment, no fa pobre. 

Aleshores, en tot cas, per aixb, un pla d’inversions 
-almenys a mi, que Ilegeixo el text-, un pla d’inversions sí 
que em sembla que ha de ser una cosa que té un cost, perquk 
fer un pia d’inversions, si no es pensa aplicar, evidentment no 
té cap cost, pcrb si s’ha d’aplicar, té un cost i un cost importan- 
tissim. I ,  aleshores, diu : ((Sí, no cal, ja sabem que hi ha un 
Mapa Sanitari ... n, i ,  aleshores, a continuació, a l’apartat 
primer, diu : <<...modificari, si escau, el Mapa Sanitari dc les 
comarques de Girona.)) Aleshores, és clar, aquí la resposta 
encara és m6s gasosa que en els casos anteriors, perquk, aquí, 
que podem criticar, si ni tan sols hi ha petició?, evidentment, 
no hi ha dcstinacib ni origen de les dotacions pressupostiries 
necesshries. Aquí, l’imic que puc dir es el que li dic : és que el 

pla d’inversions de I’Institut Catala de la Salut 6s executat en 
funció d’allb que la normativa vigent, aprovada correctament, 
estableix, que 6s el Mapa Sanitari, i el desplegament del Mapa 
Sanitari. Si no ho recordo malament, aquest Mapa Sanitari apa- 
reix en diversos volums -que almenys els diputats de la 
segona legislatura varn rebre- i que se’n pot seguir el compli- 
nient o no compliment. Jo rn’imagino que el senyor Gibert, si 
no es complís aquest Mapa Sanitari, posaria el crit al cel, i 
tindria tota la raó. 

Per tant, ens hem d’oposar que ara, a títol excepcional i de 
privilegi, les cornarques de Girona disposin d’un pla d’inversi- 
ons addicional, amb el benentes -volem ser seriosos- que 
aixo comportaria unes inversions, un cost molt considerable 
que el senyor Gibert no s’atceveix a xifrar i que, per tant, en de- 
finitiva, una vegada m&, i amb més motiu que en les altres es- 
menes, nosaltres ens hi hem d’oposar per les seves 
característiques. 

Moltes griciés, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Grhcies, senyor Escudé. L’esmena 

2 12, per a la seva defensa té Ea paraula el mateix Diputat senyor 
Gibert. 

El Sr, GIBERT : Moltes gricies, senyor President. Senyores 
i senyors diputats, continuarem parlant una mica de Mapa Sa- 
nitari, per introduir un tema que em consta que en altres ocasi- 
ons s’ha parlat ja en aquest Parlament, pero que com que no 
esta resolt em sembla Ibgic que en continuem parlant. 

En qualsevol cas, el Mapa entenem que contempla poc o no 
contempla gens un problema concret, que és el de la poblaci- 
ó..., esta fet en funcib de la poblacio resident i no contempla el 
problema de la població estacional de tipus turístic, que crea 
una demanda més gran, que la creavaja abans de 1’1 de gener 
del 86, de la incorporació, de E’entrada a la CE, per$ que fa pre- 
veure que aixo creixera -com ja hi ha indicis clars-, perquk, 
Iogicament, els ciutadans de les Comunitats Europees se 
senten més Europa avui que abans del primer de gener del 86, 
i en fan més Ús,  o almenys ho pretenen. La veritat és que no en 
fan gaire més Ús perque no troben resposta sanithria adequada, 
la qual cosa és un greu problema, entenem un greu problema 
que, en denunciar aixb ..., l’allre dia, també en aquest Parla- 
ment parlavern d’un fet insblit que passa a molt pocs llocs del 
món, que és el que es produeixin en la medicina privada en 
aquestes zones turístiques comissions --importants, de fins a 
2.000 pessetes, ho deia l’altre dia- per portar clients a les 
(( guinguetes H privades de medicina que s’cstan instalht  i 
que estan naixent com bolets en determinades zones, pero no 
voldria tampoc insistir massa en la crítica a aquesta situacib, 
perque em fa una mica de por que el senyor Escudé ens acusi 
que no usaran aixo per culpa de les crítiques que en fem, com 
passa -sembla- amb el fet que la gent no compra la loteria o 
no s’usen els avals industrials o dels instituts de credits agraris 
per culpa de les crítiques que en fem en aquest Parlament. 

En qualsevol cas, és un problema no només del prestigi del 
sector turístic, sinó del prestigi del conjunt del país cn relacib 
amb la correspondkncia que esperen tro bar els turistes, sobre- 
tot els de les Comunitats Europees, tots els turistes, pero, so- 
bretot els de les Cornunitats Europees, i, evidentment, no ho 
podem compensar -jo no rn’atreviria a fer-ho, almenys- 
explicant-los que som carolingis de tota la vida i que el Baix 
Maestrat ja ho ha dit ell, alla no, all& són moros, perque aquesta 
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no és una solució que sigui convincent quan es troben amb pro- 
blemes d’aquest tipus. 

Aleshores, en aquest sentit, nosaltres creiem que es fa d’una 
certa urgencia potser també revisar el Mapa Sanitari -que, en 
el fons, és el que deia en I’altra esmena, senyor Escudé, si cal, 
si cal, i penso que sí que cal-, i que almenys sabéssim que 
aquestes modificacions signifiquessin un calendari, un projecte 
clar de saber quin tipus de solució donarem a aquest problema. 

Moltes gracies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : GrBcies, scnyor Gibert. Per al torn en 

contra, té la paraula el Diputat senyor Escudé. 
El Sr. ESCUDÉ : Grhcies, senyor President. Jo voldria 60- 

menqar tranquil-lilzant el senyor Gibert amb aquest temor que 
ha manifestat, que la. presentació d’aquesta esmena provoqui 
un moviment de retracció de I’allau turistica, almenys dels ha- 
bitants de l’aantic imperi de Carlemany. Jo crec que, malgrat ser 
molt important aquesta esmena, el problema que detecta no 
crec que espanti els nostres visitants, i, per tant, jo crec que 
podem, amb tota tranquillitat, debatfe aquesta esmena. 

Aquesta esmena en certa manera és complementiria de Van- 
terior, i, és clar, aquí parla de tot Catalunya, perb el senyor 
Gibert -i perfectament així ho ha especificat- ha determinat 
que era per a la recepci6 turistica i, per tant, amb vista a la po- 
blació flotant, interior i exterior. 

Aleshores, és clar, aquí jo  tambk he demanat informació al 
Departament sobre aixo, i no sols aquesta informació, sin6 
que jo he pogut presenciar -com tambk ho ha pogut presenci- 
ar el senyor Gibert - el debat en Comissió de totes i cadascuna 
de les partides de despesa del Departament i dels organismes 
sanitaris, concretament I’Tnstitut Catalh de la Salut, i ,  alesho- 
res, a nosaltres, almenys, ens sembla evident -i per aixb dis- 
crepariern de I’opinió que ha dit el senyor Gibert-, entenem 
que en el pla d’inversions per a l’any 89 de 1’Tnslitut Catala de 
la Salut -i, en general, del Departament-, i també en la des- 
pesa corrent pressupostada, es preveu el finarqament de l’aten- 
ció sanithuia també a les zones turístiques, potser no amb la in- 
tensitat que desitjaria el senyor Gibert i que potser desitjaríem 
tots, pero sempre dintre de les possibilitats del Departament. 

Per tant, entenem que com que aquest pla d’inversions 
- tarnbk sense xifrar, sense finanqarnent - no guarda relació 
amb una cosa que es fa, també votarem en contra d’aquesta 
esmena. 

Grkies, senyor President. 
El Sr. PRFSIDENT : Moltes gracies, senyor Escudé. Vota- 

rem ara les esmenes de la 205 a la 212. Si cap grup sol-licita vo- 
tacib separada, les votaríem conjuntament. (Pausa.) (L% SE 
Laturre dernuna per parlar,) El senyor Latorre? 

El Sr. LATURRE : Si, senyor President, nosaltres demana- 
riem dos blocs de votacions : d’una banda, les esmenes 205, 
207,203,209 ... i prou; i ,  d’una altra banda, la resta. 

El Sr. PRESIDENT : Aixi es farh. 
Esmenes números 205,207 208 i 209. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquestes esmenes han estat rebutjades per 42 vots a favor, 

A continuació, votem les esmenes 206,210,211 i 212. 
Vots a favor? 

69 en contra i 6 abstencions. 

Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquestes esmenes han estat rebutjades per 49 vots a favor, 

69 en contra i cap abstenció. 
Ara, sense suspendre la sessió, trucarem els timbres 

-tres- per a ia votació que requereix qubrum especial. 
(Llarga pausa.) 

Senyories, procedirem ara a la votació de la Disposiciú Addi- 
cional Vint-i-unena segons el Dictamen de la Cornissib. 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta Disposició Addicional ha estat aprovada per 69 vots 

Per consegüent, ha quedat aprovat per majoria absoluta, que 

Passem a continuació ... (I,’/, Sr. Curto s’aixccaperparlur.) 
EI Sr. CURTO : Senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Sí, és veritat, havia demanat voste ex- 

plicació de vot. Per ordre de menor a major, el Grup Mixt vol 
fer Ús de.. . 

El Sr. LATORRE : Senyor President, el Grup Mixt ja s’ha 
posicionat a l’hora de defensar l’esmena. 

El Sr. PRESIDENT : Moltes gracies. Esquerra Republica- 
na? (Pausa.) Grup Popular. El senyor Curto té la paraula. 

(Pausa. Fortes rialles.) 
El Sr. CURTO : Senyor President, senyores i senyors dipu- 

tats, és segur que el senyor Hortala, com s’ha dit aqui, han 
d’entendre tots que deu tenir un compromís ineludible (rialles) 
i, per la transcend6nciit del tema, volem agrair que en aplicacib 
de l’article 83.2 del Reglament del Parlament, el Molt Honora- 
ble President d’est Parlament concedeixi un torn d’explicació 
de vol als grups parlamentaris, sobretot a partir que quatre 
grups varn sollicitar dictamen al Consell Consultiu relatiu a les 
Disposicions Addicionals números 14, 15,  16, 18, 20 i 21, i a 
diferkncia d’aiires dictamens emesos per unanimitat del Con- 
sell Consultiu, l’hltim d’ells corresponent al Mercat de Valors, 
en est dictamen ha faltat la unanimitat de criteris jurídics que, 
com a mínim, ve a rcforqar la decisió dels quatre grups paria- 
mentaris en soilicitar est examen tkcnic, la qual decisii, vull 
manifestar que no és mereixedora de l’acusacib d’obstruccio- 
nisme ni de dilatbria en l’aprovació dels Pressupostos per al 
1989. 

1 contrhriament al que es pensava i al que es va manifestar, 
atguns diputats i alguns grups que vam soilicitar est dictamen 
no hem aprofitat l’oportunitat d’est fet per acudir als mitjans 
de cornunicacib buscant un determinat protagonisme, sinó 
que utilitzant tots 10s recursos legals hem fet 10 que per dret 
ens correspon a la nostra condició individual com a diputats, i 
en la nostra condició col-lectiva corn a grups parlamentaris. 
Per& fins i tot admetent ia possibilitat d’acord en 10 fons 
d’estes disposicions addicionals objecte del dictamen, la 
forma, des de qualsevol opinió tecnica -la que vostes 
vulguin-, ha estat qualificada --sense considerar la constituci- 
onalitat o no d’estes disposicions- com a {(barbaritat jurídica 
>>, en primer lloc pel que significa modificar lleis mitjanqint 
una llei de pressupostos i ,  cn segon terme, perquB alguna d’es- 
tes lleis de desenvolupament bhic  de I’Estatut, article 5.3, 
queda reformada per una llei que té un venciment o un termini 

a favor, 52 en contra i cap abstenció. 

és el que requeria I’article 11 1 del Reglament. 
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fix determinat, 
Lo mateix canvi de majoria en la votncih en un bnic projecte 

de llei 6s la prova de I’error o del desproposit que el Ple del Par- 
lament, per obligació, ha hagut d’excrcil: Perb, en tot cas, i a 
part de recolzar-me en est fet puntual, com un dinar a la platja 
en vestit de bany que requereix smokingpcr prendre cafe, 10 
Consell Consultiu fa referkncia a uns dictimens anteriors 
cntre els quals apareix 10 Dictamen niimero 142, que corres- 
pon a ~ i n a  soI.licitud del Govern de la Generalitat que, en 
termes pareguts o iguals als dels quatre grups parlamentaris, 
tcnia dubtes constitucionals respecte als Pressupostos Gene- 
rals de I’Estat de 1988. 

I nosaltres ens preguntem per quk no ho han dit pública- 
ment, aixb? LO Consell Executiu v¿ intentar fer amb 10s Pres- 
S U ~ Q S ~ O S  Generals de 1’Estat 10 mateix que quatre grups han in- 
tcntat fer amb 10s Pressupostos de la Generalitat, amb una di- 
ferbncia substancial nientre 10s grups de l’oposició en est 
camp obrem i parlem de la mateixa manera, és a dir, no estem 
d’acord amb la política cconbmica del Govern a Catalunya, 
n’hi ha uns altres que amb fets camuflats no hi estan d’acord i ,  
en canvi, púbiicdment se solidaritzen i alaben la política econo- 
mica del Govern central. I per una part valdria la pena recordar 
a qui ens ha tractat d’acció obstruccionista i dilatbria 10 Projecte 
de Llei de Museus, que els diputats de la passada legislatura 10 
tenen present, i que a finals de la passada legislatura i a iniciati- 
va del Grup majoritari de Convergencia i Unió va ser enviat al 
Consell Consultiu i fins a1 moment present d’est projecte de 
llei no se’n sap res, Cs a dir, ha desaparegut de la circulació 
pol i t ica. 

AI mateix temps que preguntem corn se denominen aquells 
que obren d’una manera i parlen d’una altra, justifiquem amb 
estes paraules 10 vot en contra i l’abstenció, respectivament, 
de 10 Grup Popular al conjunt de Disposicions que han estat 
objecte de dictamen per part del Consell Consultiu. 

Molles gracies. 
El Sr. PRESIDENT : GrAcies, senyor Curto. La Presidencia 

c n t h  que els altres grups no han canviat la posició en el 
moment dc volar, de manera que no hi ha lloc a l’explicació de 
vot. 

Esmena 21 3, del Grup Socialista. Per it la seva defensa, tk Ea 
parada I’Illustre Diputat senyor Ganyet. 

El Sr. GANYET : Moltes grkies, senyor President. Les- 
mena diu que : <<El Consell Executiu desenvoluparh un pro- 
grama d’indemnitzacib compensatoria de muntanya, el qual 
tindri una dotació de 1 SO0 milions per a aquest exercici pres- 
supostari. )) 

Senyores i senyors diputats, en aquesta esmena planen -ho 
dic molt scriosatnen t - els conceptes de ({justícia social )>, 

d’<< equitat )) i de ({solidaritat territorial H. ks una esmenti amb 
un profund simbolisme, i explicar6 per que. Mbs enllh de les 
grans declaracions, M O E ~  sovint perrectamcnt iztiIs, tenim 1’0- 
portunitat de fer quclcorn positiu per u n  dcls colkctius més 
desfavorits del nostre pais : els pagcsos de muntanya,.. No 
riguin, un col-Ecctiu en perill d’extinció. 

Es tracta del programa d’indemnitzacions compcnsatories 
de muntanya i ajudes a les inversions colkctivcs per a les cx- 
plolacions agriries de muntanya. Bs un programa gestionat pel 
Ministeri Agricultura, Pesca i Alimentació, on les comunitats 
autbnomes x iuen  com a corresponsals terri torials d’aquest 

Departament, amb la possi bif itat d’establir ajudes cornplernen- 
thries sobre les basiques estatals. Moltes comunitats autono- 
mes -el País Basc, Múrcia, Aragó, Extremadura, Canhies, 
CantBbria, Castella-la Manxa, Castella i Lleó - han establert 
indemnitzacions compensatories de muntanya complementa- 
ries que estan al voltant d’un 20°/0 a un 35O10 de I’ajuda bisica es- 
tatal. A més a més, les comunitats d’AragÓ i Castella i Lleó 
han establert subvencions complementiries a les inversions 
colkctivcs per a les explotacions agrhries de muntanya entre 
un 5% i un 3% de I’ajuda estatal. 

En el cas de Catalunya, el Departament d’Agricultura, Ra- 
maderia i Pesca ha sollicitat la transferhcia d’aquest progra- 
ma, demcanant a 1’Estat que redueixi el seu paper a la coordina- 
ció necesshria per complir els compromisos que derivin del co- 
fiinanqarnent pel CEOGA de ta Comunitat Ecmomica Europe- 
a. Perb cal indicar que el mateix Departament s’ha limitat a co- 
mpli t els compromisos financers necessaris per a l’aplicació 
d’aquestes línies en el territori de Catalunya, sense que hagi es- 
tablert subvencions complementiries de 1’Estat i la comunit&- 
ria; tan sols ha dotat del mateix nivell de transferkncies els titu- 
iars cl’explotacions agriries i ramaderes ubicats en els termes 
municipals que la legislacib catalana de muntanya considera 
com a zona de muntanya i que, en canvi, no han estat conside- 
rats com a tals per la classificació comunitaria. UII exempfe clar 
del que dic, fins al moment, és que la Generalitat finanqa un 
10% de les indemnitzacions compensatories de muntanya cata- 
lanes, mentre que el Ministeri d’Agricultura i la CEE financien 
el 90%. De la mateixa manera, en el cas dels ajuts per a inversi- 
Q ~ S  coí-lectives, la Generalitat financia un 20%, mentre que el 
Ministeri i Ea CEE, el 80% restant; aixb sense tenir en compte 
que l’aplicació a Catalunya de la normativa estatal d’agricultura 
de muntanya permetria el desenvolupament dels programes 
d’ordenació i promoció de les nostres comarques i zones de 
muntanya, i també l’aplicació de la indemnització compensato- 
riu de muntanya que han de rebre els nostres pagesos d’una 
quantia suplernentiria del 15’?/0, 

Estem parlant, doncs, senyores i senyors diputats, senyors 
de la majoria, d’un imperatiu de solidaritat del Govern de Cata- 
lunya amb els seus pagesos que treballen en condicions més 
dures i que tenen dificultats objectives més urgents. És que la 
comunitat catalana té en menys consideració els seus pagesos 
de muntanya que Múrcia?, que I’AragÓ?, que Extremadura?, 
que Canhies?, que Castella-la Manxa?, que Castella i LI&?, 
que CantBbria? Els demano un curt i ripid exercici mental, si 
ho volen : comparin els pressupostos d’aquestes comunitats i 
amb el percentatge de població que tenen de muntanya; con- 
vindran amb mi que som davant d’una situació molt greu, 
incomprensible. 

Demanem amb l’esmcna l’aaprovacib d’una partida plena de 
simbolisme, de 1.500 milions de pessetes, obtinguts a partir de 
les transferencies dels capítols 1 ,  11 i IV, plena de simbolisme i 
d’estricta justícia social, d’equitat territorial. Crec, francament, 
que l’aprovacib d’aquesta esmena possi bilitari un pas fona- 
mental per eliminar d’una vcgnda un greuge comparatiu insos- 
tenible. Senyor Escudé, no és una. carta als Reis, ni als sobi- 
rans; és una obligació mora1 d’aquest Parlament, i sobretot de 
la majoria. 

Els socialistes de Catalunya demanem que el nostre país es- 
tigui al mateix nivell que Extremadura i que I’Aragd,. 
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Moltes gracies. 
El Sr. PRESIDENT : Grkies, senyor Ganyet. Per a un torn 

en contra, té la paraula el Diputat senyor Escudé. 
EI Sr. ESCUDh : Grhcies, senyor President. Hi ha dos as- 

pectes en aquesta esmena número 213 que la diferencien de 
l’esmena esthndard que hem estat debatent fins ara amb els 
ilhstres representants dcl Grup Sucialista, i ,  al mig de tota 
aquesta explicació, entremig de l’explicacib que ens ha fet el 
senyor Ganyet, tots dos aspectes han sortit. Per tant, jo només 
voldria subratllar-los, perque V Q S ~ ~ S ,  cadascun de vostes deter- 
mini si té aquesta esmena un tracte diferent, o ha de tenir un 
tracte diferent en relació amb les altres. 

Quins són aquests dos aspectes? Els subratllaré per si alguna 
senyora o senyor diputat no se n’ha adonat : el primer aspecte 
és que el programa d’indemnització compensatoria de munta- 
nya esta cobert amb el Pressupost de I’Estat; el segon aspecte, 
que també ha explicat el senyor Ganyet -i que voldria 
subratllar-, és que hi ha una peticib -no atesa, per ara- que 
aquest programa sigui transferit al Consell Executiu. Per tant, 
aquestes són les caracteristiques que la diferencien de l’esmena 
estindard, perquk la resta 6s exactameht igual a les altres : 6s 
una carta als Reis que preveu o intenta incrementar amb 1,500 
milions de pessetes aquesta dotació, que correspon a un pro- 
grama que correspon als Pressupostos de I’Estat, que i’Estat es 
nega a transferir la seva execuci6 a la Generalitat de Catalunya, 
i que, aleshores, com totes les altres esmenes, el Grup Socialis- 
ta pretén que aquests 1 SO0 milions de pessetes el Consell Exe- 
cutiu tingui, diguem-ne, entre cometes, la ({llibertat )> d’es- 
pigolar en el capítol I, capítol I1 i capítol IV dels Pressupostos 
de la Generalitat per trobar aquests 1 SO0 milions de pessetes, i 
no solament aquests 1.500 milions de pessetes, sinó tota la 
resta de milers de milions de pessetes fins als 73.000 milions, 
en números rodons, deixant de banda totes aquelles esmenes 
que no estan xifrades i ,  per tant, arribar i3 aquestes xifres que 
hem anat denunciant constantment i que posen en evidencia 
el que 1’Honorable Conseller d’Economia i Finances va explici- 
tar en el seu discurs de presentacid, a la Cambra d’aquests pres- 
supostos, o sigui que hi ha moltes necessitats a Catalunya -i 
aquesta n’és una de ben punyent, per cert- , perb que no hi ha 
possibilitat, per insuficikncia de dotació d7ingressos, per donar- 
hi satisfacció. 

I, per tant, corn que entenem que no és viable el mecanisme 
de finanpment que es preveu, nosaltres, corn en la resta d’es- 
menes anteriors -aquesta present i de les que vindran a conti- 
nuació del mateix tarmna-, hi votarem en contra. 

Gracies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : GrBcies, senyor Escudé. Esmena 214, 

del Grup Socialista. Per a la seva defensa, te la paraula 
1’11.luslre Diputat senyor Esteve Tomb. 

El Sr. TOM AS : Moltes grhcies, senyor President; bona me- 
moria. Yesmena que presentem diu el següent : que c< el Con- 
sell Executiu desenvolupari un programa d’increment mínim 
per a actuacions en infrastructures generals del territori, el 
qual tindrj una dotació de 1.000 milions per a aquest exercici 
pressupostari H, ks evident que ei Grup Socialista amb aquesta 
esmena, i amb aitres esmenes, l’únic que fa es explicitar com, 
des de la nostra perspectiva politica, destinaríem els recursos 
del Pressupost de Ia Generalitat. Per tant, ks evident que el seu 
Pressupost prefigura un model de creixement, un model de 

com s’han de gastar les pessetes del nostre Pressupost, i nos- 
altres en tenim, evidentment, un altre. 

Evidentment, estic convenvut -vost& ha avisat que aquesta 
és una esmena, una esmena que no votaran a favor-, per tant, 
el que jo far6 no es demanar el vot a favor d’aquesta esmena 
-quedaria gratament sorprhs que m’equivoqués-, no dema- 
naré el vot a favor, pero si que crec que ha de servir l’esmena 
per fer una reflexió en aquesta Cambra d’un terna que crec 
que, en aquest moment, ks molt preocupant en el pais. 

Estem veient corn el Departament de Política Territorial dis- 
posava l’any 81 -i ho comparark amb el 89, per& en termes 
d’obres públiques, els espais de vuit anys, set, vuit anys, 
mostren un espai suficient per veure quines s6n les polítiques 
que els diferents governs estan implementant en materia de 
construccions, en materia de xarxes viaries, en sistemes de co- 
municacions. Eany 81, el Pressupost de la Generalitat era de 
64.000 milions de pessetes --en nljmeros rodons-, dels quals 
ei Departament s’enduia 12.200 milions de pessetes; vol dir 
que un 20%, practicament, d’aqueli Pressupost es destinava a 
una Conselleria netament inversora, que tenia com a objectiu 
intentar reequilibrar el territori o crear les infrastructures ne- 
cessaries per al desplegament economic del pais, i més, en 
aquells moments, d’una crisi economica molt forta. 

Veiem que en el Pressupost del 89, el Pressupost és de 
814.000 milions de pessetes --en números rodons- i ,  en 
mnvi, la partida que es destina a Política Territorial nom& és 
de 48.000 milions de pessetes. Vol dir que el Pressupost, el 
Pressupost ha caigut, ha pujat tretze vegades i l’increment del 
Departament quatre vegades. Si a aixb restem que bona part de 
les cornpethcies que avui tenim -totes, en matkria de Politi- 
ca Territorial- I’any 81 només eren parcials, vol dir que les ne- 
cessitats d’inversions en diferents camps en aquest marc co- 
mpetencial s’han incrementat moltissim i que bona part d’a- 
questes inversions d’aquest Pressupost li vénen per recaptaci6 
de taxes a impostos; veiem com la politica de Politica Territori- 
al ha cliligut des de la perspectiva de les prioritats del Govern de 
Convergkncia i Unió. 

Es més ; inicialment, tot i que era el tema de i’esquitxada, 
les carreteres de propaganda política, pero bé, es construien 
carreteres; segurament la construcció del Tunel del Cadi va 
obligar el Consell Executiu a prendre uila decisió d’invertir a 
l’eeix del Llobregat; es va prendre la decisió de construir un im- 
portant i necessari pont damunt I’Ebre i alguna altra obra de 
menor quantia. 

A partir de l’any 83, no és ja política de prioritats ni política 
d’infrastructures, i aixb és greu, indubtablement, quan en els 
darrers tres o quatre anys el creixement economic del pais re- 
quereix una xarxa arterial que permeti i possibiliti els creixe- 
ments econbmics cl’acord amb les possibilitats reals de la 
nostra capacitat productiva. O quant al territori, tots els territo- 
ris estan demanant comunicacions, estan demanant infrastruc- 
tures per a poder-se desplegar. I estem veient que eI Consell 
Executiu ha descobert a l b  {<la xocolata del lloro)); és a dir, 
aquelles carreteres que s’han de fer les privatitzo; és a dir dir, 
hem caigut ja en el camí de donar com a concessions aquelles 
carreteres que són rendibEes perque els índexs mitjans diaris de 
circulació de vehicles, doncs, poden possibilitar un bon negoci 
per a una empresa privada. O bé, com darrerament s’ha consta- 
tat a les respostes de I’Honorable Conseller d’Obres Phbliques, 
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quan es parla de la construcci6 de noves carreteres es remeten 
a respostes -com amb una, ara molt recentment, que es va fer 
a un Ilelustre Diputat del Grup Mixt - de dir ((aquesta carrete- 
ra es pagar8 si arriben fons de la Comunitat Economica Euro- 
pea, i si no arriben fons aquesta carretera no es f a r b .  De tal 
manera.. ., davant aquesta situació nosaltres creiem que cal re- 
habilitat la política d’infrastructures viaries que el Govern de 
la Generalitat ha de portar a terme. No pot ser, no pot ser que 
es paralitzi des del Consell Executiu de la Generalitat la con- 
strucci6 de les infrastructures viaries que es necessiten a Cata- 
lunya. Darrerament, i segurament per l’existencia dels Jocs 
Olímpics, perque hi ha hagut pressions per part de I’Ajunta- 
ment de Barcelona i els ajuntaments metropolitans, perque la 
presencia, la necessitat de l’increment del Parc Mobil ha fet 
que el Consell Executiu destinés aquest any, per exemple, 
4.000 milions de pessetes per a la xarxa arterial de Barcelona i 
els seus entorns; unli xifra absolutament insuficient. Perb és 
que, a més a més, a la resta del territori -entre parhtesi, una 
inversió que és la primera que s’efectua després de vuit anys 
d’autonomia a Catalunya-, perb és que a la resta de Catalunya 
vostks han paralitzat les obres totalment. Per exemple, on Bs 
l’eix transversal de Catalunya; on és l’acabament de l’eix del 
Llobregat, una obra que fa vuit anys que la treballem, que, fins 
i tot, el terra ja s’ha de reformar novament perquk esth degra- 
dat, i vostes no han acabat l’eix del Llobregat; on ks la prolon- 
gacib de la Nacional 152; on són eis accessos de la Costa Brava 
que després, probablement, el meu 11-íustre company en parla- 
rA amb més profunditat; on és l’eix de ]’Ebre; on és la prolonga- 
cib de la Comarcal 244, cap a Sitges-Vilanova i el seu enlla$ 
amb Igualada per enllaqar amb l’eix transversal; on és aquella 
politica que 1’XI.Zustre - i  avui Honorable- Conseller de Políti- 
ca Territorial d’aleshorcs, va dir que a Catalunya disposhem 
d’un esquema territorial de la creació de les xarxes arterials per 
lligar i travar ei territori de punta a punta i que, a mks a més, li 
permetés afrontar les crisis econbrniques d’aleshores i el des- 
plegament que, lbgicament, intuíem en aquells temps de 
punta R punta, de nord a sud de Catalunya; a110 ha quedat abso- 
lutament paralitzat. 

I penso que aquesta esmena, evidentment? no la votaran a 
favor; aquesta esmena la votaran vostks en contra. Perb votant 
en contra d’aquesta esmena, vost6s estan votant en contra de 
la possibilitat que el país es doti de les infrastructures vihries 
que necessita. Vostes estan posant una politica, una política 
contraria als interessos del pais. Vosth estan fent una política 
contrhria al que sempre han estat dient de paraula, que necessi- 
tem en el país un programa de desplegament, un programa de 
planificació territorial, un programa de solidari tat territorial, 
un programa que necessiten els territoris de l’interior de Cata- 
lunya, un programa que necessiten els territoris del litoral de 
Catalunya, etcetera. ks a dir, vostes tenen la paraula. Amb I’a- 
provacib d’aquesta esmena, I’aprovació d’aquesta esmena, se- 
gurament, segurament, donarien? un pas endavant; 10.000 
milions és una xifra insuficient; segurament acceptant-la posa- 
ríem, corn a mÍnim, com a mínim, el seu Pressupost en aquells 
Pressupostos que tenia el Consell Executiu de la Generalitat 
els anys 81, 82 i 83, Crec que hem caigut molt baix; crec que 
cal una rectificació a aquesta politica d’0bres P Ú  bliques. 
Vostks tenen la paraula. 

Per part del Grup Socialista queda molt ciar : nosaltres 

hauríem prioritzat aquestes inversions i, segurament, avui a 
Catalunya hi hauria una activitat en construccib de carreteres 
molt semblant o superior a la que estan realitzant altres admi- 
nistracions; avui dia, sembla que només a Catalunya hi estigui 
construint el Ministeri #Obres Públiques, i la inexisthncia del 
Departament de Política Territorial és absoluta al llarg i a l’am- 
ple del país. 

Res mes, moltes grhcies. 
El Sr. PRESIDENT : Gracies, senyor Tomis. Per al torn en 

contra, té la paraula el Diputat senyor Escudé. 
El Sr. ESCUDÉ : Grhcies, senyor President. Senyores i se- 

nyors diputats, vostes són testimonis que el senyor Tomas ha 
comenqat la seva explicacib, del seu programa alternatiu 
d’infrastructures generals del territori de Catalunya, dient que 
ni ens demanava que vothssim a Favor. Jo crec que ha fet santa- 
ment, perque i’esrnena 214 é,s típica esmena esthndard que 
hem estan debatent al llarg de tot aquest vespre. El senyor 
Tomas demana -que si que queda clar- no és a busc ar..., és 
un increment -que es permet qualificar de mínim- de 
10.000 milions de pessetes. D’on surt aquest finanFament? Es 
diu : {< s’autoritza el Consell Executiu perque espigoli el capitol 
I, el capítol 11 i el capítol IVD. Per tant, no hi ha cap diferkncia 
d’aaquesta esmena de l’argumentació esthndard, per tant, la rt3- 
plica és, obviament, la tradicional, la que li correspon; és a dir, 
vosti: demana per una necessitat real -que tots compartim- 
que a una part important ... voste diu : {(només 48.000 milions 
té el. Departament>>, scin molts diners 48.000 milions 
--almenys a mi m’ho sembla, al senyor Esteve Tomas sembla 
que no-, pero bé, en definitiva, no hi ha recursos addicionals 
perquk entenem que aquesta fbrrnula de financ;arnent és pura- 
ment un carni per donar pas al debat d’aquesta esmena; no hi 
ha a darrere un finanGament autentic, no es poden suprimir i 
menys amb aquestes quanties, i més quan aquesta esmena 
forma part de tot un rcguitzeli que arriba a un conjunt de setan- 
ta i tants mils milions de pessetes aquelles esmenes que estan 
xifrades i, per tant, dient-li i repetint-li el que ja va dir 1’Hono- 
rable Conseller d’Economia i Finances en la presenlici6 dels 
Pressupostos pes a l’any 89, aquestes necessitats shn reals 
pero, lamentant-ho molt, no hi podrem donar satisfacci6 en la 
mesura que es demana, perque no hi ha la dotació pressupost& 
ria corresponent. Ai las!, si hi fossin, evidentment, aquestes i 
totes les altres i algunes altres que nosaltres tambe tenim in 
mentc s’hi podrien donar satisfacció. No essent així, hem de 
votar en contra d’aquesta esmena. 

Gracies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Moltes grdcies, senyor Escudé. 

Esmena 215, del Grup Socialista. Per a la seva defensa, té la pa- 
raula I’II-iustre Diputat senyor Abellb. 

El Sr. ABELLÓ : Senyor President, senyores i senyors dipu- 
tats, aquesta esmena del Grup Socialista parla que el Consell 
Executiu procedir$ a l’eiaboració de plans d’acluacions als 
barris de Camp Clar de Tarragona, de Sant Josep Obrer de 
Reus i el barri conegut pels 600 habitatges de Constanti. 

A mi em sembla que elis trobem davant una esmena que 
aborda la probiemhticd d’uns barris molt concrets de les comar- 
ques meridionals de Catalunya, i que tenen una característica 
comuna, aquests barris; ens trobem davant barris on els habi- 
tatges són de promoció pública i, per tant, cies d’aquest punt de 
vista, depenen de la Generalitat de Catalunya; barris que tenen 
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greus problemes de rnarginacib i integració, per tant, des d’a- 
quest punt de vista, ens trobem amb una manca d’equipaments 
públics; barris on M u r  juvenil supera, normalment, la propor- 
ció del 813% dels joves i on, també, hi ha bosses de delinqüen- 
cia, de drogaaddicció, és a dir, tot un seguit de problemes que, 
en algunes etapes d’aquests barris, han generat greus proble- 
mes de convivkncia. 

En un d’aquests barris en concret, el barri de Sant Josep 
Obrer, fa molt poques setmanes el President de la Generalitat, 
el senyor Pujol, el visitava i, a més a més, a mi em sembla que 
tarnbk es dóna una característica i és que, en general, en 
aquests barris hi ha una actuacib -que em sembla que ha 
ajudat molt- decidida i exemplar, des d’aquest punt de vista, 
de les associacions de veins, que ha fet posi ble portar les seves 
reivindicacions, els problemes greus d’aquests barris davant 
l’administració. Jo els donari: només una dada, perque vegin, 
fins i tot, el punt on arriba la problemhticil d’integració : al 
barri de Camp Clar de Tarragona a les darreres eleccions al Par- 
lament de Catalunya, solament va qotar el 34% del cens; és a 
dir, de2 nombre d’elecfors, de ciutadans que tenen dret al vot, 
solament el 30°10 va exercir aquest dret;al vot. Per tant, ai vol- 
tant d’aquests habitatges hi ha greus problemes, ks a dir, 
manca fins i tot el cens d’ocupants actuals dels habitatges, no 
estan normalitzats els habitatges cedits en rkgim de compra- 
venda; hi ha ocupacib iklegal d’habitatges bu’its; i, en molts 
casos, es tarda molt, precisament, a adjudicar aquests habitat- 
ges buits. 

Cal dir que l’actuació d’ADIGSA deixa molt a desitjar; alme- 
nys el funcionament d’aquesta empresa pllrblica de la Generali- 
tat a Tarragona no esta a l’altura i a la problemktica d’aquests 
habitatges. Les seves oficines han estat massa vegades ocupa- 
des pels veins per manca de solucions als seus problemes; con- 
tinuament s’arriba a acords signats amb els ve’ins que després 
s’incompleixen i, fins i tot, aquests acords s’han d’actualitzar 
per ajustar-los a la realitat, pcrqub, és clar, no es compleixen 
aquests acords i, per tant, vol dir que cada vegada hi ha més ha- 
bitatges ocupats, més habitatges que no se sap qui en s6n els 
propietaris, i a mi em sembla que Ia situació encara s’ha compli- 
cat moll més amb els traspassos a la Conselleria de Benestar 
Social perquk, en aquests moments en el problema competen- 
cia1 dels habitatges de promocib pública, des d’aquest punt de 
vista, hi ha molta disbauxa. 

Hi ha hagut diferents iniciatives de grups parlamentaris d’a- 
questa Cambra. En concret, hi va haver una. reunió celebrada 
el mes de setembre en la qual quatre grups d’aquesta Cambra 
el Grup del CDS, d’hiciativa per Catalunya, d’Esquerra Repu- 
blicana i el Grup Socialista van tenir reunions amb els vgins, hi 
va haver un compromís de fer lot un seguit de preguntes parla- 
mentiries i, fins i tot, una visita al Conseller de Política Terri- 
torial que es va demanar el 22 de setembre. I, en aquests mo- 
ments, aquesta visita demanada per quatre grups parlamentaris 
d’aquesta Cambra resta encara pendent. lh a dir, el Conseller 
de Política Territorial --suposem que esta molt ocupat- perb, 
a ninglj -i menys als grups que van demanar aquesta 
entrevista- se’ns escapa que, davant dels greus problemes 
que hi ha en aquests barris, no hagi tingut -i jo diria, fins i 
tot- la gentilesa de reunir-se amb aquests grups parlamentaris. 

Nosaltres que demanem? Demanem un pla d’actuacib per 
iniciar una programacib i planificació seriosa de cara a solucio- 

nar els problemes. Nosaltres volem inversions del Consell Ex- 
ecutiu en dues direccions : una, per retornar els habitatges i 
els immobles de promoció pública, que son propietat de la Ge- 
neralitat, retornar-los en condicions d’habitabilitat, és a dir, 
que els ve’ins que viuen alla tinguin habitatges dignes; en 
molts casos aixo no es pot dir en aquests moments. I, al mateix 
temps també, plans d’actuacib social. És indubtable que ens 
trobem davant barris on no solament hi ha el problema de l’ha- 
bitatge sinó que cal coordinar tots aquests aspectes que inci- 
deixen en la vida del barri; 6s a dir, manca d’equiparnents pú- 
blics, problemes d’ensenyament, de menors, de serveis soci- 
als, cultura, i ,  tot aixo, coordinar- ho, fonamentalment, amb 
els tres ajuntaments que incideixen en aquesta zona, Nosaltres 
volíem introduir en aquesta partida una quantitat concreta. 
Des d’aquest punt de vista cal dir que la nostra partida hauria 
volgut ser de 1.000 milions; vam ser molt més prudents i vam 
voler, des d’aquest punt de vista, que no hi hagués una quanti- 
tat perqui: vostes poguessin signar la quantitat determinada. 
Nosaltres estem convenquts que I’aprovacib d’aquesta esmena 
planteja un tema molt clar dintre la circumscripció de Tawago- 
na, un tema de reequilibri territorial en dues direccions; dintre 
de molts pocs minuts hi haurh una altra esmena on es parla de 
reequilibri territorial respecte a zones deprimides, i ara parlem 
de zones urbanes també deprimides i, per tant, nosaltres 
estem convcnquts que i’aprovació d’aquesta esmena ajuda el 
reequilibri territorial. Estem convenGuts de la necessitat d’a- 
quest pla d’actuacib de conjunt, que les inversions han 
d’augrnentar perque ens trobem en una situació de problemiti- 
ca molt seriosa. Nosaltres estem convenquts que I’aprovacib 
cl’aquesta esmena, presentada pel nostre Grup, és una qiiestió 
-que lliga molt amb la que fa uns moments parlava I’IIlustre 
Diputat senyor Ganyet- de justícia perque, realment, estem 
parlant de ciutadans que són, evidentment, ciutadans del 
nostre país i que tenen uns greus problemes que necessiten 
solucions. 

Per tant, des d’aquest punt de vista, els demanarem el vot fa- 
vorable a aquesta. esmena. 

EI Sr. PRESIDENT : Moltes grhcies, senyor Abelló. Fer al 
torn en contra, té la paraula el Diputat senyor Escudé. 

El Sr. ESCUDÉ : Grhcies, senyor President. Aquesta 
esmena, I’esmena 21 5 ,  s’aparta de I’esmena estindard que fins 
ara anhvem discutint i, per tant, l’argumentació també s’apar- 
tari, obviament, de l’argumentacib csthndard en contra d’a- 
questa esmena que forma part dei conjunt d’esmenes que jo 
em permeto qualificar de carta als Reis; aquesta esmena no ho 
és. 

Aleshores, quant a aquesta esmena, jo voldria agrair al 
senyor Abelló l’explicacib que ens ha donat, ia informació, 
que alguna d’ella, almenys aquest Diputat, no en disposava. 
L’únic que m’ha sorpres és quan ha dit que la transferhncia 
d’ADIGSA, o canvi d’assignació d’ADPGSA dintre l’organi- 
grama de la Generalitat, que ha creat una disbauxa, a la millor 
volia dir una certa confusió, no una disbauxa, m’imagino; jo 
no conec cap cas de disbauxa per aquest tema. En tot cas, la 
confusió pel que veig 4s dels senyors diputats, membres d’a- 
quests grups que voste anunciava, que diuen : <<es que hem 
demanat una entrevista a 1’Honorable Conseller de Politica 
Territorial sobre aquest terna i no ens d h a  visita>>. Perb, és 
clar, 6s que és obvi, perquk 6s pljblic i notori, esla publicat en 
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el Diari QJciuí dr la Generalitat que, actualment, aquest orga- 
nisme autonom, ADIGSA, d e p h  de Benestar Social. Alesho- 
res, vostks han de demanar a 1’1-Ionorablc Conseller de Benes- 
tar Social per tractar d’aquest tema. 

AIeshores, corn deia, jo no coneixia, evidentment, la infor- 
mació, la totalitat de la informació que ens ha exposat ara 
1’Il.lustre Diputat senyor Abell6, perb alguna cosa en sabia no 
per constincia directa sin6 perqub no recordo exactament, no 
podria precisar-ho si és a conseqükncia d’actuacions del senyor 
AbellÓ o ({’altres senyors diputats pero, efectivament, sembla 
que en més d’una ocasió, a través del Butlletí del Parlament, 
hem pogut conkixer diverses iniciatives de control parlamenta- 
ri sobre aquest tema; se n’hha parlat d’alguns d’aquests grups. I 
per aixo jo per poder motivar l’argumentació sobre aquesta 
esmena vaig demanar a ADIGSA quin era el parer sobre Vela- 
boracib d’aquests pians. Per altra banda, vaig assistir al debat 
en Comissió de les esmenes que hi havia tant a la totalitat com 
a conceptes concrets del pressupost d’aquest organisme. Ales- 
hores, jo el que puc dir és que nosaltres ens oposarem a aquesta 
esmena, perb ens oposarem a aquesta esmena per un fet molt 
concret, que és que, segons ens informa ADIGSA -la gerkn- 
cia d’ADGSA-, aquestes tres atencions, tant la del barri de 
Camp Clar carn el de Sant Josep Obrer, com el de 600 habitat- 
ges, que respectivament sbn de Tarragona, Reus i Constantí, 
estan inclosos, esta programada la seva actuacib, la seva redit- 
zacib, aquests plans que es demana, dintre del pressupost d’A- 
DIGSA, i més específicament ..., i en aixu recordo I’explicacib 
que ens ha donat, molt encertada, el senyor Abell6 sobre les 
moltes irregularitats, de titularitat, de vinculació jurídica, de 
l’ocupació o utilització d’aquests habitatges, que voldria dir, de 
passada, que, per exemple, en el meu municipi també es dóna 
i es dóna a molts llocs, perque els problemes que tenia I’IPPV, 
doncs, eren molt considerabjes pes motius socials obvis, perb 
el punt de vista jurídic és un terna complicat. Aleshores, aixb, 
no sé si ho coneix el senyor Abell6 --almenys no n’ha 
parlat -, perb si que, almenys a mi, el Departament, millor dit 
la gerencia, la direcció d’ADTGSA m’ha informat que, concre- 
tament, en una d’aquestes tres actuacions, la del Camp Clar, ja  
s’esth endegant, s’esth actuant específicament amb una opera- 
ció de seguiment legal i social dels residents del polígon. 

Per tant, ja és en aquesta linia d’actuació que --hi insisteixo, 
almenys jo em limito a transmetre el parer o la declaració, 
diguem-ne, formal de I’empresa ADIGSA- aquests tres pro- 
grames ja estan inclosos en l’actuació ordinkria d’ADEGSA per 
a I’any 89, i, per tant, sent innecesshria aquesta precisib, ~ Q S -  

altres votarem en contra d’aquesta esmena. 
Gracies, senyor President. 
EI Sr. PRESIDENT : Gracies, senyor Escudk. Esmena 2 16, 

del Grup Socialista. Per a la seva defensa, té la paraula 
I’IMustre Diputat senyor A belló. 

Ei Sr. ABELL6 : Aquesta esmena que presenta el Grup So- 
cialista parla de la necessitat d’elaborar un estudi que permeti 
iniciar actuacions que frenin la salinitzacib de la franja costane- 
ra de Tarragona. Em sembla que els problemes de l’aigua a la 
zona costanera de Tarragona són problemes prou coneguts, 
que en els darrers anys han adquirit graus importants, en la 
mesura que s’ha iniciat un procés de salinitzacib dels pous de la 
zona costanera, quc durant molts períodes hi ha hagut impor- 
tants restriccions d’aigua a poblacions senceres de les nostres 

comarques, que, fins i tot, en algun periode la portada d’aigua 
a la indústria ha estat realitzada -sobretot, en els períodes 
d’estiu- mitjaqant vaixells, i ,  per tant, vol dir que aixb ha ge- 
nerat greus enfrontaments entre les diferents parts implicades 
amb la problemitica de l’aigua, 6s a dir, entre I’aigua d’ús de 
boca, l’aigua dds  municipis, l’aigua dedicada a I’agricultura i 
l’aigua industrial. Per tant, des d’aquest punt de vista, en un 
període molt important dels darrers anys, fins i tot es pot parlar 
que hi ha hagut un veritable mercat negre, on la compra-venda 
de l’aigua ha estat un element substancial de l’economia d’a- 
quella zona. 

El Grup Socialista esth convenGut que l’arribada de l’aigua 
dels canals de 1’Ebre al Camp de Tarragona i al Baix Penedes 
canvia la situació; es indubtable que no arregla tots els proble- 
mes, pero sí que una part d’aquests problemes troben la seva 
solució i, per tant, ens trobem davant una situacib nova, que 
ens permet abordar seriosament --almenys a mitja termini- 
tots aquests problemes de l’aigua. Nosaltres estem convenquts 
que és un bon moment per abordar el terna de la salinització 
per&, precisament, el. que hi ha és una sobreexplotació de les 
aigües subterrinies; a mi em sembla que no cal parlar que a 
tota I’hrea de Constantí, del Morell, de Tarragona, de Torre- 
dembarra, de Roda, és a dir, a tot aquest conjunt de poblacions 
hi ha una sabreexplotacib important d’aquestes aigües subter- 
ranies que ha possibilitat que els aqiiifers hagin baixat en eis 
seus nivells, d’acord amb aquesta explotació, i han arribat en 
algunes zones per sota dels 20 i 30 metres. 

Respecte a les aigües superficials el que cal dir és que, preci- 
sament, el problema és que estan insuficientment regulades, 
és a dir, s’ha produit en alguns casos una major explotació en 
els aqüífers subterranis, perb sí que cal dir que als aqüífers 
superficials hi ha, en aquest sentit, una deficient regulació. ks 
indubtable que en aquella zona incideixen des de la riera de 
Riudecanyes, del Gaia i del Francolí, i que cada zona té una 
problematica diferent perb que, per posar un exemple determi- 
nat, en el cas del riu Francolí, fins i tot, esta sobreexplotat, ens 
trobem que cs perden anualment mks de 50 hectbmetres 
cdbics d’aigua I’any. Per tant, vol dir que I’avenC de la salinitza- 
ció ha comportat uns problemes que s6n motivats, fonamen- 
talment a la zona del Camp de Tarragona i tambk a la zona del 
Baix Penedks, per una concentració dernogrifica important, 
també una concentració industrial i, sobretot els estius, un 
augment espectacular del turisme que ha fet que els aqüífers, 
sobretot els costaners, tinguin extraccions superiors al que 
seria la chrega que reben; és a dir que, sobretot en algunes 
zones, en concret a la zona de Salou, el bombeig dels pous es 
realitza d’una manera totalment incontrolada; vull dir, són 
bornbeigs de gran profunditat i, per tant, no hi ha dubte que 
ocasionen aquest problema. 

La salinitzacib ha anat avanqant; només cal donar algunes 
dades. Per exemple, en el terme municipal de Tarragona ens 
trobem que la salinitzacib ha arribat fins als 10 quilometres, és 
a dir, esti entrant en el terme municipal ve’i de Constantí, que, 
en hectbmetres cúbics, entren més, doncs, hectbmeircs cúbics 
d’aigua salada, en dades que tenim de E’any 85. i que la mitjana 
de particules per rnilib de clorurs en aquests darrers anys ha 
augmentat fins a extrems insuportables. L’any 85 la mitjana 
estava ni voltant dels 2.500, quan totes les dades que es donen 
per considerar una aigua que es pot beure estan al voltant deis 
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350. Aquest fet no solament es dóna a Tarragona, evi- 
dentment, també es dóna a Salou, on en alguna zona, per ex- 
emple, aquest nivell de que parlhvern abans, de partícules per 
milió de clorurs han augmentat, fins i tot en alguna zona de 
Salou ha arribat a les 9.000 parts per milió. 1 també a la zona de 
Calafell, de Vendrell, d’Altafulla, d’Hospitalet, etcetera. 

Per tant, podríem dir que des d’aquest punt de vista s’in- 
filtra, al llarg del que seria la zona costanera, un total de 15-25 
hectbmetres cúbics l’any. Per tant, des d‘aquest punt de vista, 
el Grup Socialista esta convenqut que aquest 6s un greu proble- 
ma, que hi ha la gran oportunitat en la mesura que el minit- 
ransvasament soluciona una part d’aquests problemes i,  per 
tant, permet abordar seriosament aquesta qüestib, i ,  per tant, 
demanem l’aprovació d’aquesta esmena perque aquest procés 
-que en aquests moments sembla irreversible- de salinitza- 
ció a tota la zona costanera es pugui abordar arnb rigorositat. 

Res més i moltes grkies. 
El Sr. PRESIDENT : Gracies, senyor AbellÓ. Per a un torn 

en contra, té la paraula el Diputat senyor Escudk 
El Sr. ESCUDÉ : GrBcies, senyor President. Jo voldria 

agrair també al senyor Abellb la conferkncla sobre salinització 
que ens ha pronunciat. Evidentment li agrairia més que si per 
comptes de feda a tres quarts d’onze del vespre, la fes a tres 
quarts d’onze del matí. En tot cas, cap problema a Catalunya, 
almenys a aquest Diputat, no li és al% i li agraeixo la seva expli- 
cació. Ara, la veritat, no sé si atrevir-me a dir-ho, pero sí, ha 
diré perquk veig que el portaveu socialista, el senyor Clotas, no 
és present en aquest moment a la sala, i encara que sigui amb 
veu molt petita diria que, realment, a mi em sembla que 
aquest terna no té massa relació amb un debat pressupostari, 
pero bé, accepto el que s’ha dit, per tant, considerem que 
aquesta 6s una esmena al Pressupost de la Generalitat per al 
proper any 1989, que aviat hi arribarem. (Remor de veus.) 

Aleshores, evidentment, tampoc coneixia, almenys ni de 
bon tros arnb la intensitat i aprofundiment de coneixement del 
senyor AbellÓ, aquest tema; també per intentar donar-li unes 
explicacions, em vaig posar en contacte amb el Departament 
competent per raó de la materia, i la informació que se m’ha 
donat 6s la següent : que al delta de I’Ebre -una de les dues 
zones costaneres de que ens parlava el senyor Abell& s’esth 
realitzant ja un estudi, un estudi, concretament, no sé si s’ajus- 
ta exactament al que demana el senyor Abell& perb és un 
estudi de dinamica litoral sobre la regressib costanera, on s’in- 
clouen analisis de salinitat de subalvis ... (remor de veus). Un 
moment, un moment, escoltin, escoltin amb la mateixa alen- 
ció que jo els he escoltat. S’inclouen anhlisis de salinitat dels 
subalvis, i em sembla que aixo si que té relacib almenys amb al- 
gunes coses que ha dit el senyor Abell6, dintre la meva poca 
coneixenpi d’aquests ternes, anilisis de salinitat de subalvis i 
un inventari de pous, amb l’objectiu d’establir un model 
d’intrusió mixirna, previ a qualsevol política de desalini tzacib. 
Crec que és un tema necessari, si més no com a pas previ, i a la 
costa de Tarragona, amb la posada en servei de la portada 
d’aigiies de I’Ebre al Camp de Tarragona, que el Departament 
espera realitzar en el proper exercici, evidentment es reduira 
I’extracció de cabals del subalvi, cosa que aturara aquesta intru- 
sió massiva que denunciava el senyor AbellÓ. 

Per aquests motius, almenys al nostre Grup, ens sembla ar- 
gumentació suficient per no incorporar, per no estar d’acord 

que s’incorpori en el text pressupostari per a I’any 89 l’obligació 
de l’elaboracib d’aquest estudi concret que demana aquesta 
esmena socialista, i ,  per tant, hi votarem en contra, 

(Remor de veus.) 
GrBcies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Moltes grhcies, senyor Escudé. 

Esmena número 217, del Grup Socialista. Per a la seva defen- 
sa, té la paraula I’Il-lustre Diputat senyor Maduefio. 

EI Sr. MADUEÑO : Gricies, senyor President. Quan vam 
presentar nosaltres aquesta esmena, sobre la constitucio de la 
Direcció General de Medi Ambient, feia poc que havíem 
tingut un debat de política general en el Ple del Parlament, cn 
el qual tots els grups sense excepció, de I’oposició, van criticar 
la greu situació que pateix el nostre país sobre els problemes 
ambientals, el deteriorament continuat en qu& estB immers cl 
nostre país i també denunciaven --o feien evident- el desga- 
vell organitzatiu que sobre els temes ambientals patia la nostra 
Administració. 

Davant d’aixb, el President de la Generalitat va anunciar la 
constitució de la Direcció General de Medi Ambient. La 
nostra sorpresa va ser que quan vam llegir els Pressupostos de 
la Generalitat no es feia cap esment ni a la constitució d’aquesta 
Direcció General, ni molt menys, evidentment, a la dotació 
pressupostiria consegüent. 

L’objectiu, evidentment, de la nostra esmena era la constitu- 
ei6 d’aquesta Direcciir General, malgrat que nosaltres conside- 
rem que 6s un pas curt, donada la situacib que es dóna a nivell 
de tot l’Estat, i a niveli fins i tot europeu, en que s’avanqa cap a 
altres models organitzatius molt més autbnoms, molt més glo- 
baiitzadors dels temes ambientals, per6 era un pas endavant 
del que teníem fins aleshores, aquest desgavell, que hi havia 
totes les competkncies ambientals a gairebé totes les 
conselleries. 

El dia 21 ha sortit el Decret de constitució de la Direcci6 Ge- 
neral, i practicament ens n’hem assabentat quan va comenvar 
el debat de Pressupostos de la constitució. El Decret de consti- 
tucio ..., en fi, ens alegra que si en alguna cosa ha contribu’it la 
nostra esmena perquk es constitueixi ía Direcció General, 
doncs, benvinguda sigui la Direcció General, i en aixb estern 
contents que s’hagi constituit, per un cantó, malgrat que els 
continguts d’aquesta Direcció General continuem pensant que 
no contenen totes les competkncies que sobre el medi ambient 
hi ha, perb creiem que aixo si que no ks un debat a tenir durant 
els Pressupostos -en aixo estarem d’acord amb el senyor 
Escudé- pero que I’esmena tenia sentit en la direcció de con- 
stituir aquesta Direcció General, que era una promesa del Pre- 
sident, i de dotar-ta dels pressupostos suficients per a la seva 
posada en funcionament. 

Al seu moment tindrem, a través d’altres iniciatives parla- 
mentaries, ocasió de debatre els continguts -que creiem 
insuficients- d’aquesta Direcci6 General, i ,  en conseqükncia, 
retirarem aquesta esmena. 

El Sr. PRESTDENT : Retirada queda. (L% Si: Escudé 
demana per parlar.) Si? 

El Sr. ESCUDÉ : Senyor President, a I’emparit de l’article 
67.5 del Reglament, demano el dret que m’assisteix de replicar 
una esmena que abans de ser retirada ha estat defensada. 

El Sr. PRESiDENT : Existeix aquest dret. 
El Sr. ESCUDÉ : Gracies, senyor Fresident. En una inter- 
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venci6 anterior, jo he destacat -o vaig destacar, perquk, la ve- 
ritat, és que no sé si era avui o dema, o aquest mati- que el 
primer alcalde de Catalunya -que ha estat present una estona 
entre nosaltres- va manifestar, en aquella acusació de la carta 
als Reis, que hi hdvia el desig de fer-se notar, d’exposar un 
punt de vista, i crec que en aquest cas 6s evidentíssim. El 
senyor Madueño ens havia de recitar la seva dkcima; ens havia 
d’exposar la seva alternativa en els temes ambientals, i ,  alesho- 
res, quan no existia la Direccib General formalment establerta, 
presenta una esmena; quan existeix --no pot negar que exis- 
teix, perquk, almenys ha aprofitat també aquests dies prenada- 
lencs per examinar el Diari Clficial de la Genera[ifat-, quan ex- 
isteix aquestiz Direcció General, creada per un Decret del dia 
12 de desembre, quan aquest Decret, el 360, de l’any 88, té 
una Disposició Addicional Primera, que diu que s’autoritza al 
Conseller d’Economia i Finances el reajustament del Pressu- 
post, quan es diu en la Disposició Final Tercera que l’entrada 
en vigor és el mateix dia de la pubiicacib --o sia, el dia 21 -, 
vol dir que aquesta esmena no té cap necessitat, fins i tot m’at- 
reviria a dir que no té cap dret c2 existir, el senyor Madueño 
acaba retirant-la, pero fa la mateixa explicació que volia fer, 
perque tant si existís com si no existís aquesta Direcció Gene- 
rd ,  el senyor Maduefio ens havia d’explicar --i és legítim-, 
perb també m’acceptarh que és legítim que jo l i  expliqui la no- 
necessitat d’acceptar en aquest moment lkxnena, i si no l’ha- 
gués retirada -que ho ha fet santament i correctament-, 
doncs, nosaltres, evidentment, hi votaríem en contra. 

Gracies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Moltes gracies, senyor Escudé. 

Esmena 21 8, del Grup Socialista. Per a la seva defensa, té Ea pa- 
raula I’IHuslrc Diputat senyor Guitart. 

El Sr. GUITART I DUMENECH : GrBcies, senyor Presi- 
dent. Molt breument, malgrat la importancia d’aquesta 
esmena, de la qÜestiÚ que vol tractar aquesta esmena. Ens 
hauria agradat, al nostre Grup, poder-la introduir a i’Estat de 
Despeses, pero, com saben, obviament ens ha estat impossi- 
ble, per aixo és aquí i l’anem a tractar en aquest moment. 

Es tracta de I’arribada, de la prolongació del metro fins a la 
muntanya de Montju’ic, i, si m’ho fan dir, més enlli, fins a la 
Zona Franca. 

ks una necessitat, jo crec, és un tema que ei sap tothom, que 
ho sap el Conseller i així m’ha contestat en una pregunta que li 
vaig formular; ho sap cl senyor Ramírez i ho saben, sobretot, 
els ciutadans de Barcelona, que el 1992, molt en concret, 
tindran un problema de desplacament a la muntanya de 
Montjuic, per ser alIB un punt neurdgic dels Jocs Olimpics. 

El senyor Escudk, que 6s partidari de caminar, d’agafar 
l’autobús i &agafar e¡ metro -poques vegades utilitm vehicles 
particulars-, sap perfectament que aquesta és una necessitat i 
suposo que serh sensible a aquesta qiiesti6. 

Mirin, a la Zona Franca passen cada dia cinc-centes mil per- 
sones, cinc-cents mil treballadors que van a treballar al co- 
mplex industrial. fis de tat punt justificat el tractament d’a- 
questa qüestió, i de tol punt urgent el plantejament i la plasma- 
ció pressuposthria. 

Nosaltres entenem que cal fer el gest politic per deixar sobre 
papcr escrit aquesta decisió ferma del Consell Executiu de 
voler col.laborar perque aquesta sigui una realitat, i per aixo de- 
manem que s’elabori i s’exccuti amb cBrrec a les partides d’a- 

quest Pressupost un pla quadriennal d’inversions, que garan- 
teixi que per al 1992 la connexió del metro fins a la muntanya 
de Montju’ic sigui una realitat. 

Demanem tarnbk, ja per a enguany i sense fixar cap data con- 
creta, quelcom que és molt possible i que depen de la voluntat 
política del Consell Executiu : és a dir, que respecte a I’exercici 
pressupostari d’enguany, a fi de fer efectiu el que es disposa en 
el paragraf anterior -és a dir, el que hem dit abans--, es trans- 
fereixin les partides necessaries per tal de fer efectiva aquesta 
obra, que és de tot punt necessaria i que si no es cornenqa d’irn- 
mediat el 1992 no en podrem disposar. 

Nosaltres entenem que si vostes cedeixen, ni que sigui un 
rniihetre, tots plegats guanyarem un H metro. )) ( R i a k . )  

GrBcies. 
El Sc. PRESiDENT Gracies, senyor Guitart. Per a un torn 

en contra, el senyor Escudé té la paraula. 
El Sr. ESCUDI? : GrBcies, senyor President. Jo voldria fer 

una rectificació lingüistica al senyor Guitart : guanyaríem un 
<<metre>> i no un (<metro)), que són coses diferents. 

En tot cas, l’explicació que ens ha fet el senyor Guitart li 
agraeixo la seva brevetat, perque, realment, almenys pel poc 
coneixement extern que tinc, per lectures de premsa, de decla- 
racions i de discursos de diversos politics i alts chrrecs de 1’A- 
juntament i de la Generalitat f de diversos ofganismes que 
intervenen o poden intervenir en la solució d’aquest problema 
que apuntava el senyor Guitart, és un terna que té una gran co- 
mplexitat, fins i tot --no sé quin judici li mereix al senyor 
Guitart- jo .recordo no fa gaires dies haver vist fins i tot un 
projecte alternatiu d’altres tipus de comunicació, d’un metro 
molt modern, perb d’unes caracteristiques, d’una infrastructu- 
ra molt més lleugera i, per tant, molt menys costosa, pesquk 
aquest és un dels punts en que evidentment haig de posar en 
evidkncia la insuliciencia d’aquesta esmena, que és que no diu 
la quantia, no especifica quina és la quantia, en canvi sí que es 
diu el finanqament; es diu que el finanqament correrh a &rec 
de partides del Departament de Polilica Territorial i Obres 
Públiques. 

La resposta em sembla bastant claca i concreta, potser, evi- 
dentment, no agradarli al senyor Guitart i als illustres senyors 
diputats del Grup Socialista, per6 em sembla que és una cosa 
obvia, que és que l’ampliacib de la xarxa del Ferrocarril Metro- 
politli de Barcelona -entenem nosaltres- esta supeditada a la 
signatura d’un contracte-programa amb el Ministeri0 de Trans- 
porte, Turismo y Cornunicaciones. En el cas -que desitgem- 
de poder arribar a un acord en aquest contracte-programa, hi 
hauran, forpsament, unes transferkncies -que no procediran 
directament de la Generalitat-, que seran amb earacter finalis- 
ta, i que, aleshores, autorniticament s’incorpocaran a aquestes 
dotacions pressupostaries del Departament de Politica Territo- 
rial, perquk, segons la informacib que tenim i que podem 
veure en el debat que en Comissió es va fer de les esmenes d’a- 
quest Departament, no hi ha una consignació, tot i que, evi- 
dentment, hi ha l’objecció que vostk podria dir : i com sap que 
no hi ha dotaciú suficient, perqu6 no li he dit la quantitat, perb, 
realment, sembla que els tecnics tenen una idea bastant clara 
del cost d’itquesta ampliació de servei del Ferrocarril Metropo- 
liti de Barcelona, i ,  evidentment, en les datacions actuals no 
hi és. 

A partir d’aqui, si no fos aquest contracte-programa, i de 
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cara a aquest gest i de cara a aquesta possibilitat, el Consell Exe- 
cutiu ho volgués fer, aleshores el problema continua essent ei 
del finanGarnent, i amb el finanqament aleshores entraríem en 
la can@ enfadosa que hem dit abans, encara que, en aquest 
cas, circumscrita a un sol Departament. 

Per tant, ara com ara, i a reserva del possible acord --que 
desitgem- del contracte-programa amb el Ministeri de Tram- 
ports, nosaltres, ara com ara, hem de votar en contra d’aquesta 
esmena número 2 18. 

Grkies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Moltes grhcies, senyor Escudk. 

Esmena 2 19, del Grup Socialista. Per a la seva defensa, té la pa- 
raula I’IElustre Diputat senyor Terradellas. 

El Sr. TERRADELLAS : Moltes gracies, senyor President, 
senyores i senyors diputats, Aquest Parlament ja ha tractat 
altres vegades el tema de I’esport de motor en diverses ocasi- 
ons, i ha encomanat al Consell Executiu de fomentar la creació 
d’un circuit de velocitat amb prou categoria perquk s’hi puguin 
celebrar proves d’entrenament i d’al’ta competició. 

Vull recordar que el Butlletí Qflcial dei Parlament, número 
15, del 15 &octubre del 84, publica el ’que es va aprovar en la 
Comissió de Cultura del Parlament, que diu que m’insta el 
Consell Executiu a impulsar els estudis corresponents, i, a la 
vegada, coordinar les actuacions de les entitats competents, 
del RAC i de les federacions catalanes d’automobilisme i de 
motociclisme, per tal d’aconseguir la creacib d’un nou circuit 
permanent de velocitat a Catalunya, considerant totes les inici- 
atives actualment existents)), deiem aleshores, i d’una manera 
priorithia el projecte que hi havia llavors a Caldes de 
Malavella. 

Les senyores i els senyors diputats que hi eren en aquella 
epoca, i fins i tot en la primera legislatura, sabran perfectament 
que el Parlament de Catalunya, quan ha parlat d’aquest tema i 
l’ha debatut, és perquk és conscient del prestigi i de la impor- 
tancia dbun equipament d’aquest tipus per al nostre pais, 
pcrquk cl prestigi i I’aficiÓ que tenim a Catalunya és evident, la 
indústria auxiliar de l’autombbil que tenim 6s important i les 
entitats i els pilots no fa falta de remarcar-10s. 

De fet, ens hem anat adormint tant que tenim un circuit a 
Madrid -el Jarama- i en tenim un altre a Jerez de la Frontera 
que ens fa caure una mica, a tots plegats ens fa caure una mica 
les ganes de saber que se’ns ha escapat una oportunitat, o les 
oportunitats que teníem de poder-ne tenir un en el nostre pais. 

De fel, hi ha diferents iniciatives, pero corn hauran observat 
les senyores i els senyors diputats, nosaltres incidim, sobretot, 
en el gran circuit de Catalunya, aquest que vol impulsar el 
Reial Autombbil Club. ks, com deia, un equipament impor- 
tant, que afecta diverses institucions; que hi ha un projecte re- 
dactat -o en redacció - ; que s’han superat els aspectes de pla- 
nificació urbanística; que hi ha aportacions compromeses de di- 
ferents institucions -i vull fer referencia aqui, sobretot, R la 
que ha fet I’Ajuntament de Barcelona en el tema dels terrenys, 
amb el suport implícit que hi ha hagut, i fins i tot amb la passi- 
bilitat que hi ha hagut de poder aconseguir que s’hagués desen- 
volupat a Barcelona, si no hi hagués estat aquest tema de 
Jerez, un Gran Premi de Fórmula 1, que mai no hauria hagut 
de marxar si no fos per aquesta manca d’equipaments. ks evi- 
dent que és el Real Automobi1 Club qui l’impulsa i qui el vol 
construir pero necessita, és clar, evidentment, erl suport decidit 

de la mixima institució de Catalunya. 
Les senyores i senyors diputats segurament seran testimoni, 

igual que jo, de la preocupació del rnbn de l’esport motoritzat 
davant aquest tema. A Catalunya tenim un Sito Pons, un Joan 
Garriga, un Alex Clivillé, un Carles Cardús i un llarg etcbtera, 
tenim un pilot de Fórmula I, en Pérez Sala, tenim escuderies, 
tenim proves de prestigi per6 que han d’anar a fora. L‘afició, 
no cal recordar-la, perquk aquest mateix dilluns setanta mil 
persones a veure una prova com l’especial del París-Dakar, em 
sembla que demostra I’interks que hi ha i, fins i tot, el mateix 
President de la Generalitat en diverses ocasions ha manifestat 
el seu propi interes a desenvolupar a Catalunya aquest tipus 
d’equipaments. Al meu entendre, no cal perdre temps a dotar 
Catalunya d’una installaci6 d’aquest tipus; fa falta la col-labo- 
ració de les altres entitats i per aixb proposem, senyor Presi- 
dent, senyors de la majoria, que a la partida 780.01, que són 
subvencions a entitats sense finalitat de lucre per a destinar-les 
a equipaments, s’incrementi la partida de 200 milions per anar 
al circuit de velocitat. 

Bé, de fet, és clar, em dir$ el senyor Escudé que aixb és una 
carta als Reis, i és veritat, jo li proposo una transaccional i és 
que de la mateixa partida dels 500 milions de pessetes i escaig 
que té aquest mateix concepte, en destini, d’stquests mateixos, 
200 per al circuit de velocitat. I, per tant, no serB un augment, i 
serh una carta als Reis, perb per comptes de demanar un cavall, 
demanarem un Scalkxtric, i em sembla del tot legítim. 

Per aixb, senyores i senyors diputats, demanem el vot favo- 
rable dels grups parlamentaris a aquesta proposta -entenc que 
positiva- per part del nostre Grup, jo crec, tinc la confianca 
que serh acceptada per tots els grups parlamentaris. 

Moltes gricies. 
EI Sr. PRESIDENT : Moltes gricies, senyor Terradellas. 

Per al torn en contra, té la paraula el Diputat senyor Escudé. 
El Sr. ESCUDÉ : Si, grhcies, senyor President. Continuem 

aquest debat intensament i exclusivament pressupostitri, i, 
aleshores, doncs, agrairia I’explicació que ens ha donat el 
senyor Terradellas, de ¡’alternativa del Grup Socialista en el 
terreny dels circuits de Fórmula I, el que jo diria és que tots 
aquests grans corredors -que alguna vegada d’ull molt distret 
veig a la premsa- que posen el relleu del nostre pais per 
damunt de totes les contrades estrangeres, em sembla que no 
se’n pot apropiar ara el senyor Terradellas dintre de la seva al- 
ternativa socialista; és una gloria de tot el país ... (Remor de 
veus.) D’acord, d’acord, no, és que per un moment semblava 
que formava part d’aquesta alternativa del seu Grup sobre 
aquest tema. 

Perb bé, al final de la seva intervencib, finalment, el senyor 
TerradelIas ha fet referhncia a I’esrnena, i I’esmena diu que 
s’incrementin de 200 milions la partida 780.01, per tal de fer 
efectiva la construcció del circuit de velocitat de Catalunya. 
Bé, en aquest tema jo li voldria dir el que se li va dir en Cornis- 
si6, en unes altres esmenes, que en aquesta particla -almenys 
així es el que ens manifesta a nosaltres el Departament, la Di- 
reccib General corresponent- que j a  es contempla globalment 
la quantitat necesshria per afrontar la construcció de I’esrnenta- 
da instal.laciÓ durant l’exercici del 89 pero, al mateix moment 
que li voldria fer aquesta precisió, també voldria desfer una 
possible confusió perque, dintre del seu Grup parlamentari, es 
mouen altres esmenes que van ser objecte d’una, fins i tot, aca- 



lorada discussió dintre el nostre mateix Grup en Comissi6, 
que és el tema que la construccib del circuit de velocitat de Ca- 
talunya, 4ue sembla clar, és la construccib del circuit va acom- 
panyat, pel que sembla, d’una altra necessitat : per al lloc d’u- 
bicació d’aquest circuit de velocitat hi ha la reivindicació d’un 
enllac de carreteres,.. Bk, dic aixb perquk no quedks el senyar 
Terradellas amb la impressió que dient4 -com li dic- i, per 
tant, votarem en contra de I’csmena -que ja estA previst 
dintre aquesta partida- que diguin : oh, es que aquesta parti- 
da, no, no; aquesta partida 6s el circuit de velocitat, no els ac- 
cessos. En tot cas, jo crec que -m’irnagino almenys- que per 
persona molt mes autoritzada que qui els parla, vostes hauran 
vist -suposo si han consultat o han escorcollat la seva bústia a 
baix veuran- un número nou del Butlletí del Parlament -em 
sembla que és el número 30- en el qual figura una pregunta 
que sobre aquest tema formula la Tllustre Diputada. senyora 
Rosa Martí. i, aleshores, dic : persona mks autoritzada que 
m’imagino seri el Conseller, si aquesta pregunta no es retira, 
dema a les cinc de la tarda es veurB la resposta, 

Moltes grhcies, senyor President; moltes grhcies, senyors 
diputats. 

E! Sr. PRENDENT : GrBcies, senyor Escudé. (Remor dc 
veus.) Esmena número 220, del Grup Socialista. Per a Ea seva 
defensa, té la paraula l’Il+lustre Diputat senyor Nadal. 

El Sr. MANUEL NADAL : Senyor President, agruparé l’es- 
mena 220, la 266 bis, i la 267. Bé, aquestes dues esmenes, afor- 
tunadament, no són ni clissiques ni són perque aquest Diputat 
parli de sanejament -que ja en parlara a l’esrnena de totalitat 
de la Junta de Sanejament- ni són per demanar diners. Per 
tant, potser tindran mks sort; ho dubto. Aquestes esmenes 
volen dues coses. En primer lloc, que es compleixi la Llei 5/81 
de Sanejament -per entendre’ns-, en la qual es diu que els 
ingressos i les despeses obtingudes per l’aplicaci6 de I’incre- 
ment de tarifa de subministrament d’aigua i del camp de sane- 
jament s’aplicaran a aqwl les zones territorials on s’han obtin- 
gut, i aquestes zones territorials són, en aquests moments, ca- 
torze hmbits territorials de Catalunya que corresponen a diver- 
sos cursos fluvials. Per tant, nosaltres demanem que es co- 
mpleixi aixo que diu la Llei i que es compleixi el que diuen els 
decrets que desplegaven aquesta Llei, i I’únic que fem és re- 
collir els números, les xifres que es van aportar en el moment 
d’aprovar el Pressupost o de pre-aprovar el Pressupost a la 
Junta de Sanejament. Vostks feien una distribucib per zones 
que nosaltres la reprodu’im aquí. Diem : escolti’m, si és aixi, si 
ja tenen la previsió d’ingrés i despesa per a cada una de les 
zones en aquests moments en vigor, doncs, ho apliquin 
també, en aquests monients, en el Pressupost de la Generali- 
tat. Un element nou, pero, que vostes no tenen present i que 
aquest Diputat fa temps que esta demanant al Parlament, a la 
Comissió d’Economia i Finances, a la Junta de Sanejament, 
que expliquin com es pot controlar ei Pressupost de la zona ca- 
torze, zona de la Costa Brava que tk delegada la seva funció re- 
captadora en el consorci de la Costa Brava. Aquesta zona cator- 
ze, nosaltres estern d’acord que tingui delegada la funció recap- 
tadora, pero, Bs clar, resulta que cn aquest Parlament, a l’anncx 
que després nosaltres esmenem, aprovem la tarifa de saneja- 
ment de la Costa Brava; aprovem la tarifa perb no controlem 
els Pressupostos. I resulta que el Pressupost de la zona catorzc, 
doncs, en el temps quc fid que entra dins els plans de saneja- 

ment de Catalunya, ja ha mogut 3.076 milions de pessetes. I 
aquest any és un Pressupost de 880 milions de pessetes, que no 
figuren en ei Pressupost de la Junta de Sanejament que avui se 
sotmet a consideració d’aquesta Cambra; els 880 milions de la 
Costa Brava no estan aquí. Els diputats no podem controlar 
aquests 880 milions de pessetes perque no figuren en ei Pressu- 
post de la Generalitat, i jo demano que busquin una fórmula 
perque s’incrementin de 880 milions de pessetes els ingressos 
de la Junta de Sanejament i alhora, s’apliquin en aquesta zona 
catorze de la Costa Brava. 

L’altre element de les esmenes que estem en discussió 6s 
que nosaltres no estem d’acord amb el que considerem abusius 
augments de la tarifa i el chnon de sanejament. Hi ha hagut un 
diputat d’hiciativa per Catalunya que ha explicat aquests 
augments que arriben al 37% a la zona sis i set del Gaih i el 
Francolí, Ens sembla que és un augment abusiu, i és abusiu 
per diversos motius, perquk si ens trobéssim amb un organis- 
me que té problemes de finanqament diríem : {(miri, escolti’m 
>r -el que deia el senyor Escudi:- <<I’augment de tarifa esta 
en funcidr de les necessitats de la zonan. Pero és que no es 
aixo, senyor Escudé; no és aixo. Si voste s’entretinguks a mirar 
les liquidacions dels Pressupostos veuria que t’any 85, I’any 
35, la Junta de Sanejament tenia un saldo, un sddo de 1.986 
milions de pessetes; el 86,6.281 milions de pessetes; i ei super- 
ivit el 31 del 12 del 87, era de 8.223 milions de pessetes. 
Vostes tenen diners per a fer obres, tenen diners, per tant, no 
tencn aquesta necessitat &augmentar abusivament els preus. 

Per altra banda, han de fer una cosa i aquesta vegada no em 
diguin I’argument de sempre : ccque a. la Junta de Sanejament 
hi ha representants de la Federacib de Municipis de Catalunya, 
el senyor Gaia, i representants de l’ex-Corporació Metropolita- 
na, el senyor Parpal H ,  perquk aquesta vegada aquests represen- 
tants -com altres vegades, pero aquesta vegada ho dic abans 
que ningú ho digui- s’han abstingut, i s’han abstingut amb 
I’exigencia i el compromís que ha de prendre la Junta de Sane- 
jament que es milloraria la gestib recaptatbria, perquk vostks 
saben que avui dia hi ha molts municipis que no paguen encara 
1’ITS -que haurien de pagar- i, per exemple, amb una E- 
sposta a una pregunta de Joan Maria Abellb a Tarragona, el 
Conseller Molins ens anunciava que tota la indústria petroleo- 
quimica de Tarragona no paga ni un duro de chnon de saneja- 
ment. Per tant, el que han de fer no és augmentar les tarifes 
sinó millorar la gestió recaplatoria i, per tant, no traslladar una 
mala gestió als ciutadans sin6 millorar la seva mala gestió. 

El Sr. PRESIDENT : Gricies, senyor Nadal. Per al torn en 
contra, tk la paraula ei Diputat senyor Escudé. 

El Sr. ESCUDk : Sí, gracies, senyor President. Quant a la 
intervenció del senyor Nadal, crec que podríem dir tres coses. 
Una primera cosa... Sí, crec que ja és suficient tres coses a 
aquestes hores que SOM, Primera cosa que es pot dir és que jo 
crec que no cal o que, fins i tot, no és convenient que jo inter- 
vingui una vegada més en aquest tema que, si no ho recordo 
malament, ci senyor Nadal va debatre a través d’una inter- 
pel-IaciÓ a 1’Honorable Conseller sobre el tema de les mancan- 
ces o insuficiencies reals O suposades que el senyor Nadal de- 
nunciava, quant al tema de la recaptació del cBnon a la zona ca- 
torze; aquest bs un  tema que aquí, jo entenc que no hi hem 
d’entrar, almenys jo considero que no hi hem d’entrar, senyor 
Nadal, La resposta que li dono, jo mantinc cl que va dir-li el 
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Conseller que, amb molta més autoritat, li va explicar quina 
era la situació. 

Segona cosa. Segona cosa que li voldria dir és que encara que 
les tres esmenes --i agraeixo I’economia processal - han estat 
tractades conjuntament, jo diria que són dues coses diferents : 
una cosa és l’esrnena 220, i una altra, totalment diferent, és la 
266 bis i la 267. Perquk, en definitiva --si no m’equivoco-, el 
que el senyor Nadal, en nom del Grup Socialista, demana en 
l’esrnena 220 és que els Pressupostos de la Junta de Saneja- 
ment quedin fragmentats en una shie d’un, dos, tres, quatre, 
cinc, sis, set, vuit, nou pressupostos diferents. Aleshores, aixb 
no sé si donaria aquesta transparkncia que desitja el senyor 
Nadal perb, evidentment, aquesta practica seria contraria a 
tota normativa pressuposthria, tant a la Llei de Finances Públi- 
ques de Catalunya com a nivell d’Estat el Decret legislatiu 
número 1 de l’any 88, que, lbgicament, obliga que un organis- 
me tingui el seu Pressupost i que no tingui diversos pressupos- 
tos; no té sentit que un organisme tingui diversos pressupostos 
quan, si més no, hi haura tofa una. série de partides que són co- 
munes a totes les zones; sembla obvi. Si a vostk no li sembla i 
per aixo ha fet l’esmena i, per tant, com que a nosaltres si que 
ens ho sembla, per aixo votarem en contra d’aquesta esmena. 

Tercera cosa. Tercera cosa que -hi insisteixo- és diferent, 
encara que torna a parlar de zones. L’esmena 266 bis i la 267, 
aquestes esmenes són a l’annex número 2 que és el que fixa els 
canons per usos domkstics, usos industrials a una skrie de terri- 
toris de Catalunya i, aleshores, vostk proposa uns chnons dife- 
rents dels que ha proposat el Consell Executiu i que ha recollit 
-ja no explicaré, ja no insistiré en aixo que diu vostk, que li 
podria haver dit i pensava dir-li- de la participació dels ajunta- 
ments; no hi insistim : vostk ha dit que aquests senyors s’han 
abstingut. Bé, abstencib és una actitud tan valida corn el si com 
el no i forma part, configura la voluntat de l’organisme corres- 
ponent, com passa aquí en el Parlament. Pero bé, vostk diu 
que no cal que li digui, doncs, no li ho dic. 

Aleshores, sí que, per aixb, el quc li haig de dir que vostb 
dóna unes xifres que tampoc ens les justifica en absolut, ni per 
escrit ni de paraula, per& han de ser aquestes quantitats i no 
les que diu; jo no diré que són arbitrhries, són fruit m’imagino 
d’un estudi o d’una anklisi que ha fet vostk d’ingressos i de ne- 
cessitats i que no és el que ha previst, d’acord amb la normativa 
d’elaboració, la fixacib dels cinons que aixb --i amb aixb 
acabo, senyor President, senyores i senyors diputats- seria 
continuar més Ea repetició del debat que ja varn fer -o ahir a la 
tarda o aquest mati, no recordo exactament quan- amb el 
Grup d’lniciativa per Catalunya que tampoc estava d’acord 
amb l’articulat, que deia que remetia a l’annex 2 i que alesho- 
res, deia : ({Substituint les xifres)), que deia << arbitraries que 
posa el Consell Executiu a I’annex 2 per unes altres que siguin 
purament l’incrernent del ~ ( Y o  del cost de la vida )), i ,  aleshores, 
jo, ja li he explicat -em congratulo que vostks afirmin que re- 
alment estan al cas d’aquesta esmena, d’aquest tema-, aiesho- 
res jo he explicat en aquell moment quins són els elements que 
permeten fixar quina és la quantia exacta, en cada una de les 
zones, del cinon de sanejament, tant per a usos industrials 
com pes a usos dornkstics. 

Per tant, de la mateixa manera que hem estat en desacord 
amb un increment del 5%, estem en desacord amb aquesta pro- 
posta no raonada -o, almenys, en aquest moment- per part 

del Grup Socialista, i, per tant, espero que acceptaran que nos- 
al tres, en principi, davant d’unes peticions inconcretes, ens 
mereixin més confianga les xifres del Consell Executiu, que 
han estat elaborades d’acord amb la normativa reglamenthria, 
que no aquestes altres xifres, per molt respecte que ens me- 
reixin, i ,  pcr tant, votarem en contra de les tres esmenes. 

Gricies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Moltes grhcies, senyor Escudé. Ara 

votarem les esmenes des de la 2 13, inclosa, fins a la que s’acaba 
de debatre, que és la 220. Si els grups no hi tenen inconveni- 
ent, la votaríem conjuntament ... (L7. Sr. Lutorre demuna /ler 
parlar.) Té la paraula, sí. 

El Sr. LATORRE : Senyor President, si vostk m’ho permet 
i el senyor Subirh també, jo demanaria ... , i el senyor Camps 
també (rialles], jo demanaria dos grups de votacions : un, co- 
rresponent a les csrnenes 213,214,219 i 220, i un altre amb la 
resta. 

Gracies. (LT Si-. Riera i Gassiot demana per parlar.) Digui, 
senyor Riera. 

El Sr. RIERA I GASSIOT : Nosaltres demanariem votació 
separadade la 219. 
(.‘I. Sr. Curoto demana per parlar.) Sí? 
El Sr. CURT0 : El Grup Popular demana votació separada 

El Sr. PRESIDENT : Les votarem cada una individualment. 

2 13. Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha estat rebutjada per 34 vots a favor, 60 en 

Esmena 214. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 

de la 21 5 i de la 21 6 .  (Remor de veus.) 

(Rialles.) 

contra i 2 abstencions. 

Aquesta esmena ,,a estat re 

Esmena 2 15. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 

contra i 2 abstencions. 
utjada per 34 vots a favor, 61 en 

Aquesta esmena ha estat rebutjada per 36 vots a favor, 61 en 

Esmena 216. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 

contra i cap abstenci6. 

Abstencions? 
Aquesta esmena ha estat rebutjada per 38 vots a favor i 62 en 

contra. 
Esmena número 2 1 8. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha estat rebutjada per 36 vots a favor, 62 en 

A continuaci6 votem l’esrnena 219. 
Vots a favor? 
(L% SE Latorre demana per parlar.) 
El Ss. LATORRE : Perdó, senyor President; ha estat retira- 

contra i 3 abstenciom. 

._ -. 
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da, la 219. (Remor d~ v c ~ s . )  Perd& perdd,, senyor President; 
perdó. 

EI Sr. PRESIDENT : Queda perdonat. (Remor de veus.) 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha estat rebutjada per 3 1 vots a favor, 62 en 

La darrera : esmena 220. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha estíít rebutjada per 38 vots a favor, 62 en 

EI senyor Escudé no necessita un descans? (R~rnor de veus.) 
El Sr. ESCUTDl? : No, gricies, senyor President, en absolut. 

(R iuikes i remor de veus.) 
El Sr. PRESIDENT : Molt bé. El felicito. (Remor de veus i 

a lw ns uplu udimen is.) 
Esmena 22 I, del Grup Socialista. Per a la seva defensa, té la 

paraula l’lklustre Diputat senyor Medir. 
El Sr. MEDIR : Gracies, senyor President. Senyores diputa- 

des,, senyors diputats, jo suposo que en el brillant exercici de ta- 
xonomia parlarnenthria que est& fent el senyor Escudé, aquesta 
esmena serh classificada rapidament com a estindard, com dc 
finanqament imprecís, i fins i tot potser com a fragmentaria i, 
per tant , serA condemnada a les tenebres. 

De tota manera, voldria rebatre-li com a minim aixb de frag- 
menthria perquk en la primera de la serie d’esmenes que sobre 
temes de comarques gironines s’ha presentat el senyor Escudé 
ens ha retret aixb, al Grup Socialisla, i li vull remarcar que és el 
Grup Socialista precisament qui la prcscnta, no uns diputats 
concrets, i que és bo, és bo per a la democrkcia i per al mateix 
Parlament que els diputats que tenim una adscripcib prefe- 
rentment territorial siguem també capqos cle portar, de trans- 
portar, de vehicular problemes al Parlament, i discutir-los en 
un Bmbit territorial concret. I més quan el problema de les car- 
reteres a les comarques de Girona no surt com un bolet en ei 
debat prcssuposlari, sin6 que és un fruit d’un treball del Grup 
Socialista de durant molt de temps, fins i tot de i’anterfar Icgis- 
latura, i, especialment, del que portem d’aquesta legislatura. 
Una activitat parlarnenthria que ha cristíd-li tzat ara amb aquesta 
iniciativa d’esrnenes al Pressupost, recollint Ia infonnacih i re- 
collint els debats que s’han anat produint al llarg d’aquest 
temps. 

En síntesi, aquesta esmeni el que demana és un pla d’inver- 
siuns per a l’irnbit territorial de les comarques de Girona, quc 
no s’ha de confondre amb un mapa de carreteres, com se’ns va 
contestar en un debat en Comissió, que ja el tenim, que ja exis- 
teix, ja hi ha un pla, pero el que demanem ara nosaltres és una 
concreció en forma de programa, pla d’inversions. 

Les caracteristiques essencials d’aquest pla són, pel quc fa iz 

la costa, una serie de problemes que s’han de solucionar, d’ac- 
cessos a la Costa Brava, del tram que es tota la Costa Brava de 
la costa gironina, dividit en tres grans seccions : la secció sud, 
entrada des de Malgrat cap a Lloret de Mar; la secció centre, en 
el nus Girona, autopista, amb dos braGos cap a la zona Sant 
Feliu-Platja &Aro i cap a la zona PaIafrugeIl-Palamós, i, final- 
ment, la zona nord, amb el nus també autopista-Figueres. 

Aquests accessos s’han de complementar també urgentment 

contra i 8 abstencions. 

contra i 2 abstencions. 

amb un eix interior que vertebri la Costa Brava. Avui, i fins i 
tot en &poques d’hivern, dcsplaqar-se de Blanes a Portbou és 
una proesa. En $poques d’estiu ja és pitjor, és prhcticamenl im- 
possible per la quantitat d’hores que hi hcm d’csmerpr. 

Pero no és només aixo. Calen també, en el territori gironí, 
una articulacib interna de les diverses parts del nostre territori 
cies de la muntanya fins a la costa, que asseguri les comunicaci- 
ons entre elles de les comarques interiors i del faci1 accés a 
I’autopista i a iacosta, i, tot aixb, bastit amb el famós, demanat, 
soIBlicitat -i sembla que per fi es desvetllari el gran secret del 
seu traqat - eix transversal. 

Aquesta 6s la síntesi del que es demana a I’esmcna i es CQ- 

mpleta demanant uns accessos, que en eIs accessos de la Costa 
Brava i en els treballs de vertebració interna hi hagi ja unes pri- 
meres aportacions concretes l’any 89. 

Quk ens ha motivat arribar a aquesta esmena? Basicament, 
dos grups de motivacions, si vosths volen. Primer --com ja 
m’hi he referit en comenqar--, el resultat de les accions parla- 
mentaries del nostre Grup. Hi ha hagut una skrie de proposici- 
ons no de llei debatudes en Comissió, totes ellcs rebutjades, 
sobre la infrastructura viaria a la Costa Brava, sobre els accessos 
a comarques de I’interior i especialment a Banyoles, sobre l’eix 
transversal.. . , perb, sorprenentment, en les intervencions dels 
diputats de ConvergBncia que van fer els torns en contra d’a- 
questes proposicions no de llei hi havia contradiccions, hi 
havia informacions contradictbries d’uuna sessió a l’altra, amb 
referencia a temes concrets d’aquesta viabilitat, com, per ex- 
emple, el dia.que es rebutjava donar a conbixer en el Parlament 
el traqat de l’eix transversal en la proposició no de llei que vim 
presentar, seks deia que s’invectiria fortament en la comarcal 
255 --Girona-Palamós-, quan un mes abans se’ns havia des- 
estimat o a través de preguntes al Conseller sc’ns havia infor- 
mat que aquestes no eren obres priorithries. 

En les nombroses preguntes que hem fet al Conseller de Po- 
lítica Territorial i Obres Públiques, en treiem la conclusib que 
no hi ha, efectivament, un pla en vistes, que no estem en 
portes dc tenir un pla d’invcrsions, i per aixb hi hem volgut in- 
sistir a través del debat pressupostari. 

Pero no hs nom& aquesta experikncia mbs o menys recent, 
sinó tarnbk bs I’estudi, cs I’estudi de la realitat de les inversions 
corn han anat des de I’any 81 a les comarques de Girona, i 
també del que conté el Pressupost de l’any 89, el que ens ha 
acabat de decidir. Des de I’any 81, si haguéssim de resumir en 
una sola paraula la inversib feta en carreteres, seria <{ disconti- 
nu’itat >>, anys de més, anys de menys, pero el que és segur és 
que no hem assolit mai les xifres percentuals de l’any 8 1. 

Cany 89, cn el 25O/o aproximat de la xarxa de carreteres cata- 
lanes, que es ili que abrdqa les comarques de Girona, s’invertiri 
tan sols, aproximadament, un 10%) del pressuposi que es 
preveu com a inversions en obres en carreteres. Pero aquesta 
dada, que en ella mateixa seria preocupant, ho és més encara 
quan analitzem realment en que es gastara aquesta quantitat dc 
diner que va a les comarques de Girona : dels aproximadament 
1.480 milions programats, 1.307 corresponen a anualitats dc 
cinc obres en curs, a les quals no cls neguem la importhncia, 
pero que ens indiquen que l’any 89 serA bhsicament un any 
buit quant a comcnCar inversions noves, quant a realitzar 
obres noves que avui estan, francament, essent molt neccssiri- 
es en el context de les nostres comarques. 
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En conseqiikncia, senyores diputades i senyors diputstts, 
nosaltres el que volem en aquests moments Bs que es faci un 
pla seriós d’inversions que contempli aquesta vertebració de 
les terres gironines, i que aixb no es contempli cn aquest Parla- 
ment com un desig d’exdusivisme o de favoritisme cap a un 
determinat territori, sinó en el marc d’una pi*oblemhtica con- 
creta, que és diversa, com és logic, en tot el llarg i ample del 
territori de Catalunya. 

ks en aquest sentit que nosaltres demanem el vot favorable 
a aquesta esmena. 

Moltes grhcies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Gricies, senyor Medir. Torn en 

contra? El senyor Escudé té la paraula. 
El Sr. ESCUDÉ : GrBcies, senyor President. Senyores i se- 

nyors diputats, convindran amb mi que el discurs més brillant 
que es pot fer és el de replica a un discurs que no s’lia pronunci- 
at i que s’ha imaginat el mateix orador que fa el discurs de rkpli- 
ca, i que és el que acaba de fer e? senyor Medir : ha fet una 
brillant dissertació en contra de l’argumentació que jo li dona- 
ria -que m’ha semblat entendre. Com que no li donar6 
aquesta argumentacib que ell diu que Ti hauria de donar i que 
ell ja d’entrada m’ha rebatut, crec que la Seva intervenció perd 
molt de la seva forGa, que evidentment tenia, almenys en ei 
terreny dialkctic. 

El senyor Medir parla que jo qualifico esmenes, Aquí, real- 
ment, si és que aquesta fos la meva intencionalitat, realment 
em fóra molt dificil de qualificar, perquh, 6s ciar, tot i que l’es- 
mena --i aixb sí que és una mica imprecis, ho convindra amb 
mi, m’imagino, el senyor esmenmt- fa referencia al pla d’in- 
versions en carreteres de les comarques gironines i comportarh 
I’inici de les obres del pla d’accessos a la Costa-Brava -aixb és 
bastant complet- i el conjunt de carreteres de la xarxa princi- 
pal de comunicació entre les comarques costaneres i la munta- 
nya -fins aquí encara em semblava entendre-ho-, aleshores, 
amb esglai he vist que el senyor Medir ens parlava. de l’eix 
transversal també : és que i’eix transversal forma par1 dels a- 
cessos a la Costa-Briva o de 18 comunicació entre les cornar- 
ques costaneres i la muntanya de Girona? (Hmmr de veus.) Be, 
aixb ja no és un tema de discrepancia política, jo diria que 6s 
una discrepancia geogrifica. Bé, per tant, no ho qualifico. 

Aleshores, encara ha anat més enili el senyor Medir en la in- 
novacib parlamentiria, que és cap al final de la seva intervenció 
l’il-lustre scnyor Diputat estava fent la rkplica a les intervenci- 
ons d’il-lustres companys meus de Grup parlamentari, pel que 
sembla, a unes intervencions que van tenir en un debat sobre 
unes proposicions no de llei. Realment aixb, continuar insistint 
en la línia que em deia el senyor Clotas, cada vegada és mks di- 
fkil acceptar que aixb és un debat pressupostari, rebatre argu- 
mentacions cn comissions del preterit, fins i tot potser bastant 
remot I 

Ara, anant concretament al que és la petici6, jo també desco- 
neixent, evidmtment, aquest contingut, jo em vaig posar, en 
el seu moment, en contacte amb la Direcció General de Carre- 
teres a veure, exactament, quina era la situació i quines eren 
les possibilitats i quines eren les realitats d’inversió per a l’any 
89 cn toia aquesta zona, que, més o menys, de manera precisa, 
es concreta a l’esrnena 221, i, específicament, el que se’m va 
dir -i jo ho trasllado al senyor Medir i als grups,.. , al Grup So- 
cialista i a la resta dc grups de la Cambra és que en aquest Pres- 

supost important -el senyor Tomas deia que era només unes 
quantitats- a la Direcció General de Carreteres, en el Pressu- 
post per a l’any 89 esth previst l’inici del tram Calonge-Platja 
d’Aro, i t‘unbé la continuacib de la travessia de Platja d’Aro, i 
en un altre terreny la variant de Banyoles en el tram Besalú, o 
de la carretera Besalií-Banyoles. Evidentment, ja m’irnagino 
que aixb no satisfarh plenament --ni de bon tros- les aspiraci- 
ons del senyor Medir, perb 6s all0 que dintre de les dotacions 
pressupostaries actuals s’hi pot destinar; mks dotacid, pressu- 
posthria significaria un finangament -que no hi és- i, aiesha- 
res, ja entraríem en aquesta dialectica d’explicar que si la carta 
als Reis, que si el Conseller ... , i el senyor Medir crec que em 
perdonara que no continui’ per aquest camí. 

Per tant, ens sembla que, evidentment, és insuficient perb 
és allb que es pensa fer i si hi hagués una altra cosa l’enganyaria 
i, per tant, entenem que amb aquesta explicació almenys el 
nostre Grup es dóna per satisfet i creu que no cal afegir aquesta 
Disposició Addicional que es demana en l’esmena 22 1. 

Gracies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Moltes gracies, senyor Escudé. 

Esmena 222, del Grup Socialista. Per a la seva defensa, te la pa- 
raula 1’11-lustre Diputat senyor Oliart. 

El Sr. OLXART : Grhcies, senyor President, Bé, it l’esmena 
244 nosaltres demanem una nova Disposició Addicional, que 
diu aixi : (<El Consell Executiu desenvolupara un pla quadri- 
ennal d’habitatges per als anys 1989,1990,1991 i 1992, respec- 
te a I’exercici pressupostari de 1989. A fi de fer executiu el que 
disposa el paragraf anterior es transferiran les necesslrries dis- 
poni bilitats econbmiques amb &rec als conceptes 74 I .03, del 
servei 09.08, previstos en 1’Estat de Despeses de la Llei de 
Pressupostos de la Generalitat de Catalunya. )) 

Com vostks poden veure, senyores i senyors diputats, 
senyor Escudh, aquí no es tracta d’incrernen tar ni una sola pes- 
seta ni tampoc de disminuir-la sinó, solament, de fer una distri- 
bució diferent d’aquesta partida a la que fa referencia el text, 
que és, ni més ni menys, que una partida d’inversions també 
per a habitatge de la Direcció General d’hquitectura i Habitat- 
ge. hs a dir, buscar unes noves prioritats, uns nous objectius 
dels que marca ia Liei, ei Pressupost que vostks estan presen- 
tant aquí, en aquest Projecte de Pressupost. I quines són 
aquestes prioritats, aquests objectius que nosaltres assenyalem 
i que pensem que han de ser diferents dels que vosths, doncs, 
concreten en el seu Projecte de Pressupost? Bé, aquestes prio- 
ritats i aquests objectius es deriven de la situació que en aquest 
moment hi ha de l’habitatge aquí a Catalunya i ,  segurament, 
que amb aquest diagnbstic coincidirem practicament tots els 
grups i tambk el ConselI Executiu i també el Grup de la majoria 
: hi ha una puja desorbitada dels preus dels habitatges; hi ha 
una manca de sol residencial, sobretot a les hrees industrials, 
les més populoses, i d’aquí es deriva que cada vegada hi ha més 
famílies sense possibilitat d’accedir a un sostre digne, a un ha- 
bitatge digne, tal com marca la Constitució i I’Estatut d’Auto- 
nomia. Diagnostic, doncs, amb que ja hem coincidit aquí en 
una ocasió i que, segurament, avui també hem de coincidir. 

Perb les prioritats i els objectius que es deriven resulta que 
nosaltres no els veiem concretats en el Pressupost que vostes 
presenten i que estern discutint, perque nosaltres creiem que 
la prioritat maxima -i aquí segurament vostks, tebricament, 
verbalment també hi eslaran d’acord- 6s de concentrar la cap- 
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acitat de despesa pública en els grups socials amb menors ni- 
vells d’ingressos. do penso que aqui tarnbB estarem tots d’a- 
cord, per& qwan es tracta de materialitzar aixo, aleshores 
veiem que en el Pressupost no es concreta no es veu, Per ex- 
emple, d’aqui es tremien --d’aquesta prioritat bhica- uns ob- 
jectius, i quins objectius serien aquests? Bé, en primer lloc, a1 
nostre entendre, incrementar l’oferta de sbl a ies Arees in- 
dustrials, de sbí residcncial s’cnlkn. Doncs be, a la rnemoria 
d’inversions que ens presenta. I’lnstitut Catala del SQl, que és 
i’instrument que ha de portar a terme aquest tipus de politica, 
no es dedueix aqui quc aquesta prioritat sigui efectiva, sinó tot 
el contrari. 

Quin segon objectiu s’hauria de buscar O s’hauciii de cercar? 
Afavorir, naturalment, la construccib d’habitatges de protecció 
oficial, pero aixo necessita un pla de finanqament, i com que 
encara no s’hri signat, no s’ha signat amb I’AdministraciÓ 
central el Pla de finanqament, quc, segurament, doncs, ajuda- 
ria molt a dur ii terme una politica de construccib d’habitatges 
de protecció oficial, doncs, aleshores, s’hauria de concretar en 
aquests Pressupostos amb cirrec a Ia Generalitat, doncs, un 
pla de finanqarnent. Doncs bé, nosaltres no hem sabut veure 
aquesta partida i nosaltres, aleshores, veiem que aquest Projec- 
te de Pressupost tampck no té en compte aquest objectiu. 

Quin altre objectiu hauria de fer-se, hauria de dur-se a 
terme? Doncs be, fer més promoció pública. Doncs aquí, en 
una interpel.lació que no fa gaire dies vam substanciar, el 
senyor MoIins aquí present, I’HonorabIe Conseller de Política 
Territorial ens va dir que aixo de fer promoció pública, doncs, 
no est& massa de moda i que altres comunitats autonomes, 
doncs, tampoc cn fan, T que si nosaltres mirem tes estadístiques 
també veurem que els Últims anys ha disminu’it la promoció 
pública, els habitatges de promoció pljblica que ha anal con- 
struint la Generalitat. I també un altre objectiu seria, doncs, 
quc es fessin habitatges públics en rbgim de Hoguer, perquh hi 
ha moltes famílies que no poden tampoc accedir a l’habitatge 
públic de compra, per& els seus ingressos no els permeten 
desemborsar Ies quantitats corresponents per a amortitzacions 
i credits i ,  Ibgicament, s’ha de facilitar a aquest sector social, 
doncs, també un habitatge i, per tant, s’han de fer mes habitat- 
ges dc lloguer. I se’ns va contestar també a la mateixa inter- 
pel-Iacib q u e  aixb es fa mitjanqant convenis amb els munici- 
pis,), és a dir que es carrega tota aquesta cirrega social -valgui 
la redundhncia-, doncs, en els municipis, en la política d’habi- 
tatge, que hagin de fer o que puguin fer els municipis. 

1 un altre, un altre dels objectius seria fomentat la rehabilita- 
ci6. Bé, nosaltres hem mirat també molt acuradament el Pro- 
jecte de Pressupost i tampoc hem vist aqui, doncs, que es 
plasmi, que es materialitzi aquest objectiu, que, per altra 
banda, sí que vostks en les seves memories i ,  fins i tot, en el 
seu programa, doncs, diuen que incidiran, precisament, en la 
rehabilitacib. Es clar, si vastes consideren <<rehabilitació n 
només la rehabilitació del patrimoni públic que va ser traspas- 
sat en el seu moment de I’IPPV, hauria de dir que sí, que és ve- 
ritat que vostks fan rehabilitació. Pero vostes, quan parlen de 
rehabilitacib, no es refereixen, precisament, a aquest concepte, 
sinb que vostks es refereixen a la rehabilitacib que no corres- 
pon ii aixb, i ,  per exemple, si mirem els Pressupostos cie la i l i -  
rccci6 General Ci’Arqujtecturd i Habitatge, on diu (( rehahilila- 
ció rural i urbana)), doncs veiem que hi ha només 288 milions 

de pessetes. Jo voldria que algú em contestés i em digués, amb 
288 milions de pessetes, quina rehabilitació seriosa es pot fer. I 
a I’institut Catali del Sbl, per exemple, l’any 1983 si que hi 
havia una partida per a compra d’habitatges per rehabilitar-10s 
directament per I’Institut Catal& del Sol, perb en el Projecte de 
Pressupostos que vostes prcsenten aquest any, aquesta partida 
IIQ existeix. Per iant, política de rehabilitació tampoc. 

Bé, aquestes jo crec que ja serien raons més que suficients 
perqu6 nosaltres, aqui, demanéssim un pla quadriennal d’habi- 
taige. I hem portat aixo aquí per la importhncia de la qiiestió, 
naturalment, pcrb també peryuh quan vam presentar la Moció 
subsegüent a aquesta interpel-lacib, doncs, tots els grups d’a- 
questa Cambra, a excepció, naturalment, del Grup de Conver- 
gencia i Unió, van votar la Moci6 en la qual demanhvem 
també un pla quadriennal d’habitatge, i ,  aleshores, jo penso 
-i segurament que potser és ser molt ingenu per la meva 
banda de pensar aixb- que en veure vostes que realment tots 
els grups d’aquesta Cambra, a excepcib de vostks, que repre- 
senten una bona part de I’opiniÓ pljblica de Catalunya, doncs, 
estan d’acord que s’ha de presentar i s’ha de fer i s’ha d’elaborar 
un pla quadriennal d’habitatge, doncs que vostks hagin canviat 
d’opinió i que estiguin avui disposats a acceptar aquesta esme- 
na. Perb si totes aquestes raons no fossin suficients, jo els diria 
-els aconsellaria, miIlor dit- que vostes acceptessin aquestu 
esmena, d’un pla quadriennal d’habitatge, sobretot perqu6 es 
posessin d’acord vostes mateixos, és a dir, el mateix Consell 
Executiu perque, aquí, ja s’ha dit -i, naturalment, llegint el 
Buflietí Ojkial de la Generalitat ens hem adonat tots els que el 
seguim- que hi ha uns traspassos d’una Conselleria a una 
altra, en matkria de competencia, en matkria d’habitatge, i, és 
clar, aleshores hi ha dos Consellers que es creuen competents 
en el tema d’habitatge i bé, si bé -ja ho he dit abans i ara ho 
repeteixo- el senyor Molins em va contestar aquí i em va dir 
que de politica d’habitatge, doncs, menys, resulta que I’altre 
Conseller que també té en aquest moment, doncs, responsabi- 
litats i competencies en materia d’habitatge, doncs, va cornpa- 
reixer a la Comissió de Política Social el dia 2 de novembre i va 
dir que el que calia fer era, precisament, promocib pública 
d’habitatge, habitatge social. Aleshores jo els demanaria que 
vostks també es posessin d’acord i la manera de posar-se d’a- 
cord seria aixo, presentar un pla, i, segurament que amb 
aquest pla i amb les prioritats i tot aixb que vostks mateixos es- 
tablirien, i que, en cpiaiscvol cas, si vostks ho presentaven en 
el Parlament també donant oportunitat que els altres grups po- 
guessin també, doncs, donar la seva opinió i posar la seva part, 
doncs, seria segurament la solució perquk vostks mateixos es 
posessin d’acord. 

Moltes grhcies, senyor President; senyores i senyors 
diputats. 

El Sr. PRESIDENT : Ha esgotat, exactament, cls deu 
minuts; ei felicito. (RjaiEes.) Per al torn en contra, te la paraula 
el Diputat senyor Escudé. 

El Sr. ESCUDh : Grhcies, senyor President, Amb la seva 
agudesa habitual el senyor Oliart ha explicat tots els aspectes, 
totes Ics facetes d’aquest terna i dels temes connexos, i ,  alesho- 
res, realment, han estat deu minuts molt ben emprats. De fel, 
ja estern habituats a la ulilització aprofitada del temps per part 
del senyor Oliart en els dos ternes fonamentals que motiven la 
seva intervenció freqüent en el ... @Lmor‘ de veus.) No, no, se- 
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nyor.. . Es tracta d’unes sanes preocupacions per dos ternes im- 
portants -almenys, nosal tres entenem que aquests temes són 
importants- : cl tema de les presons i el tema de l’habitatge, 
especialment el tema de l’habitatge social. Per tant, realment, 
se’m fa dificii dir alguna cosa nova, perqwe, és dar, el senyor 
Oliart ja ha explicat que aquest concepte 741 .O3 ja és d’habitat- 
ge. Ha explicat moltes coses; ha explicat el quejo li volia dir -i 
li diré- que és el tem ..., que es clar, és el tema fonamental : 
el tema del finanqament, els problemes que hi ha pendents de 
finanGament. I, aleshores, potser la cosa que ..., és clar, és 
Ibgic, cadascú té els seus conceptes del que diu i del que explica 
i del que prepara. Aleshores, jo comprenc que quan es diu I’ex- 
pressi6 {c un pla quadriennal d’habitatge >) el senyor Oliart, 
expert en el tema, es fa una imatge exacta, el que ell considera 
que és un pla quadriennal d’habitatge, i en aquell moment, de 
viva veu, ens ha anat explicant diversos aspectes, que van des 
de la construcció d’habitatges socials fins a la rehabilitació d’ha- 
bitatges. Ara, el que m’ha d’acceptar el senyor Oliart és que un 
altre senyor o senyora diputada, amb aquest nom, amb aquest 
títol d‘aquesta caixa, <(pla quadriennd d’habitatge D, en tingui 
una idea molt diferent o diferent del séu contingut. Per tant, 
en tot cas, sempre és molt dificil de definir-nos sobre un pla 
quadriennal d’habitatge que no sabem exactament quin abast 
té * 

Per altra banda --i aixb recordo que el senyor Oliart en Co- 
missió tambk ho va dir-, aquesta acusació -que, la veritat, jo 
no acabo d’entcndre o de veure clara, i que em sembla que el 
senyor Oliart sí que ho veu molt clar- que diu que hi ha una 
contradiccib, almenys aparent, entre Ies manifestacions de dos 
consellers, el responsable de Política Territorial i el responsa- 
ble de Benestar Social. Jo recordo haver assistit en aquest Ple a 
la intervencib de I’Honorable Conseller de Política Territorial, 
en canvi no vaig ser present a aquestes manifestacions, que diu 
ei senyor Oliart, de1 responsable del Departament de Benestar 
Social. 

Bé, com que em sembla que aquest tema no entra directa- 
ment en l’objecte de l’esmena, i, en tot cas, he observat que el 
Grup Socialista té tres esmenes : la 303, a la totalitat del De- 
partament de Politica Social; la 3 14, a l’lnstitut Catala del Sol, i 
la 343, a ADiGSA, jo crec que el senyar Oliart ens podra conti- 
nuar ildlustrant i a veure si ens convenc; de I’existbncia d’a- 
questes contradiccions que, en principi, a mi em sembla que 
no hi són, 

Ara, entrant exclusivament en el tema, almenys des de la 
nostra perspectiva, de l’esmena 222, hi insisteixo : és el tema 
dei finanqiment, i aleshores la resposta em sembla que 6s clara 
i que el senyor OIiart mateix apuntava, que en aquests mo- 
ments esta en tramitacib i pendent de formalització un acord 
amb I’AdministraciÓ central que estableixi e1 marc financer per 
als habitatges de promoció pdblica i, per tant, ens sembla que 
mentre aquest marc financer no estigui definit, no seria realista 
definir un pia quadriennal d’habitatge amb el contingut que 
ens deia el senyor Oliart o amb qualsevol altre contingut, i, per 
tant, reservar uns conceptes pressupostaris amb aquesta desti- 
nació sense poder comptar amb I’existencia real d’aquest pro- 
grama marc. 

Per altra banda, i com també ja hem explicat en alguna a?tra 
esmena, cal suposar -almenys el nostre Grup aixi ho espera- 
que si s’arriba a un acord de formalitzar aquest programa, hi 

haura unes transferencies, i transferencies amb caracter finalis- 
ta i que, aleshores, evidentment, amb aquestes t ramferhies  
es podria donar satisfacció a aquestes necessitats que, molt en- 
certad,unent, ha posat de manifest el senyor Oliart. 

Per tant, ara com ara, mentre no es pugui arribar a la forma- 
lització d’aquest acord amb 1’Administracib central, per 
aquesta carkncia de finanGament, el nostre Grup es veu obligat 
a oposar-se a I’adopcici dkquesta esmena 222. 

Gracies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Moltes gracies, senyor Escudé. 

Esmena 223, del Crup Socialista. Per a la seva defensa, í é  la pa- 
raula 1’11-lustre Diputat senyor Terradellas. 

El Sr. TERRADELLAS : Moltes gricies, senyor President. 
Si em permet la Presidhncia, agruparia l’esmena 223 i l’esmena 
225, i suposo que de la lectura acurada que haura fet, tant la 
Presidencia corn el portaveu de la majoria i contradictor d’a- 
questes dues esmenes, haur& observat que sbn molt similars la 
223 i el punt 2 de la 225, que fan referhncia a l’aplicació dels 
plans comarcals en tres comarques concretes, mentre que el 
punt primer de la 225 és més genhric. 1, per tant, si em permet 
la Presidkncia, defensaria la 223 i el punt 2 de I’esmena 225, 
deixant el punt primer per al meu company de Crup en Joan 
Ganyet . 

L‘origen de les esmenes, l’origen de les esmenes que presen- 
ta el Grup Socialista és la Llei d’Alta Muntanya elaborada per 
aquest ParIament. Corn a conseqiikncia d’aquesta Llei, es 
varen elaborar una shie de plans comarcals per tal d’inventari- 
ar les prioritats per reduir els dbficits &aquestes cornarques i 
per planificar les inversions. Per a aquesta finalitat, el Departa- 
ment de Política Territorial i Obres Públiques va elaborar un 
programa o un pla d’inversions plurianual que afectaven des 
del 86, en algun cas, 87, fins al 90191, i que a les comarques gi- 
ronines, a les tres comarques gironines de que jo faig referen- 
cia, dues d’elles, la Garrotxa i el Ripolles, van estar aprovades 
pel Consell, mentre que en el cas de la Cerdanya el Consell Co- 
marcal la va rebutjar, i d’aquí l’argument de per que l’hem pre- 
sentada corn una esmena a part. 

Per tant, senyores i senyors diputats, senyor Escudé, el 
nostre Grup entén que aquesta no és una carta als Reis, perquk 
el que demana el nostre Grup és, després de la lectura de les in- 
versions que en l’annex del Pressupost preveu fer al Govern 
de la Generalitat, al nostre entedre poc tenen a veure amb ai10 
que el mateix Departament es va comprometre a invertir en 
aquestes tres comarques. Per tant, no es tracta només de donar 
sentit a un esforg i a uns compromisos, sinó de donar realitat a 
una planificació, que, ben segur, seria ben acceptada per 
aquelles comarques, perquk, hi insisteixo, reculi les propostes 
del mateix Departarnment, d’acord amb les necessitats que va 
originar I’ehboraciÓ d’aquest Pla. 

Em pot contestar el senyor Escudé client-me que aquesta és 
una quantitat desorbitada, la que es podria deduir, i en aquest 
sentit, donant-li, per endavant, part de la raó, el nostre Grup 
retiraria la segona part del punt 2 de l’esmena 225, que és una 
mica un ventall o podria donar la impressió que 6s un ventall 
obert a la possibilitat de ser-hi incorporades gran quantitat de 
les demandes. Per tant, a partir del punt que diu : <<així 
mateix, el Consell Executiu habilitara els crkdits necessaris H , 
etchtera, nosaltres la retirem, 

D’aquesta manera, per tant, senyores i senyors diputats, de- 
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manem a través d’aquestes esmenes un proposits Ibgic, que 
all0 a que el mateix Departament s’havia compromes, d’acord 
amb les prioritats elaborades des de les mateixes comarques, 
s’executi. La gent d’aquestes comarqucs no e n t h  com, 
havent-se previst execucions dels diferents departaments en 
I’exercici 86, 87, 88 i 89, resulta que a I’hora de planificar-se 
les inversions, de pressupostar-se les inversions no tenen res a 
veure amb una cosa o una altra. Per tant, es tracta simplement 
de racionalitzar les inversions. Si el senyor Escudé entén que 
aixo 6s una carta als Reis, jo haig d’entendre que el projecte del 
Pla que es vit elaborar des del mateix Departament era, corn a 
mínim, una innocentada, perquk si no se’n fa cas, realment, 
no entenem per quk es va elaborar. 

Bs en aquest sentit, senyores i senyors diputats, per tai que 
s’apliquin els recursos, que no cn demanem més, sin6 els que 
estaven pressupostats, els previstos pels plans comarcals, que 
vindrien a. resoldrc deficits tan importants per a aquestes CO- 
marques, com és alguns aspectes de carretera, de sanejament, 
de sanitat, i que els ciutadans d’aquestes comarques, fent cas 
d’allo que s’havia dit des del mateix Departament, des del 
mateix Consell Comarcal de Muntanya, tenia 1 ’esperanca que 
el 87, 88,89 s’arreglaria, doncs, simplement que es compleixin 
aqukstes inversions i no les que vostks, any rere any, de la 
manera que volen, sense planificacib, proposen invertir-hi. 

Moltes grhcies, senyor President; senyores i senyors 
diputats. 

El Sr. PRESIDENT : Moltes gricies, senyor Terradellas. EI 
senyor Ganyet vol defensar la resta de la 2 2 9  

El Sr. GANYET : Sí, senyor President. L’esmena que con- 
eixen tots els senyors diputats diu, exactament, en el seu punt 
primer que : (<Durant l’any 1989 s’aprovaran definitivament 
els Plans Comarcals de Muntanya previstos a la Llei del 9 de 
mar$, d’Alta Muntanya. L‘execució m i r a  amb &rec a les par- 
tides d’inversi6 dels Departaments corresponents de la Gene- 
ralitat i serh de 13.500 milions de pessetes. H 

Aquesta esmena introdueix una s&rie de qüestions : les prio- 
ritats de l’acció del Govern de Catalunya, el compliment -o 
no compliment - de les lleis aprovades per aquest Parlament i 
eis sistemes de concertació del Govern i de la societat a Catalu- 
nya i ,  per tant, del nivell de democricili assolit en la Catalunya 
autonoma. ks una esmena congruent amb la bateria d’accions 
parlamcnthries presentades pel Grup Socialista, que és conti- 
nuaci6 de la permanent atenció del nostre Grup en les passadcs 
Icgislatures respecte als problemes de la muntanya : hi ha una 
pregunta sobre la siiuacii, dels plans comarcals, una interpefla- 
cib sobre l’aplicació de la Llei d’Alta Muntanya, una proposició 
no de llei sobre I’aprovacib definitiva dels nou plans comarcals 
abans de I’estiu del 89 ... 

Toles aquestes accions denoten la intensa preocupació dels 
socialistes catalans respecte a la manca de resposta de I’execu- 
t iu catal& a la situació de les comarqucs de Catalunya, i ,  per 
tant, del futur del Pirincu. Estem parlant del 309’0 del nostre 
pis, en superficie : la. Itibagorqa, 1’Alt Urgell, el Rergucdi, el  
Solsonbs, cl Ripolles, la tiarrotxa, cls dos Pallars, la Vall 
d’Aran i la Ccrdanya. Voldriem que es tractk els muntanyencs 
de Catalunya corn fan els su’issos, els austríacs, els francesos, 
els italians iimb els seus muntanyencs; abans intenthvem, i no 
s’ha aconseguit, que els pagcsos de Catalunya fossin tractats 
com els uragoncsos o els castellans.. e 

Estern parlant d’una Llei aprovada el marq del 1983, per 
tant, fa sis anys gairebé, i dels instruments basics per al desen- 
volupament economic i social de deu comarques amb deficits 
infrastructurals agudissims, recordin que els plans comarcals 
són pactes per a la inversió p~blica quadriennal, pcr l’abnndó, 
d’una vegada, del paternalisme de relació entre I’administracib 
i els administrats. Es tracta de programar i incloure les inversi- 
ons sectorials disperses. 

Et senyor Escudé em demanari per que 13.500 milions dc 
pessetes per a l’any 89. Divideixi, si us plau, 13.500 milions 
per nou, obtindri I .500 milions de pessetes per comarca i any, 
exceptuant I’Alta Ribagoqa, que ha. estat creada cn I’interludi; 
consideri els 5.000 milions de pessetes, de mitjana de les inver- 
sions previstes en eis projectes de plans comarcals de muntanya 
més les esmenes essencials -i subratllo aquest mot -, essenci- 
als, proposades pels consells comarcals i els ajuntaments amb 
caricter quadriennal; de la interrelació d’un concepte i I’altre 
surt la xifra proposada. 

Si no s’admet aquesta quantitat i aquesta esmena, els serB 
impossible proclamar que el Govern de Catalunya té una políli- 
ca. per al Pirineu eficq, objectiva i d’acord amb els parhetres 
centreuropeus. M’és molt dificil, francament, considerar 
aquesta possibilitat. Contritriament, admetent I’esmena -cels 
ho asseguro- prenen la primera mesura del seu Govern per 
implantar a Catalunya l’ample de via europeu cn política de 
muntanya, i el TGV vindria immediatament després. 

Moltes gricies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : GrBcies, senyor Ganyet. El senyor 

El Sr. ESCUDh : Perdb, els dos? El senyor Ganyet i voslk?, 

El Sr. PRESIDENT : ”ha de contestar dos.. . 
El Sr. ESCUDI? : Ah, gracies. Si, sí. Perdó, scnyor Presi- 

dent. ks que quan el senyor Diputat que ha parlat primer, el 
senyor ‘Terradellas, ha dit que agrupava esmenes, després ha 
rcsuhat que no, que no les agrupava, sinó que les dividia. 

Si, sí, senyor President, encara que haig de reconkixer que el 
senyor Terradellas en la part de la segona esmena que ha estat 
al seu chrrec m’ha creat problemes considerables que intentaré 
solucionar, perquk realmenl, almenys la retirada, entenc que 
ks una cosa molt enraonada, perb bb, ja insistirem en aquest 
terna. L’esrnena 223, anem a pams ..., no, no, senyor Terra- 
dcllas, tambk li direm que no, eh? L’esmena 223 ..., perdb, li 
direm que no o no sé quB, vcuri que potser no és que no, peso 
pot ser que sí, si és que, tal com voste ha explica, hi pot haver 
una sortida per un altre cantó, precisament en un article ja 
aprovat. 

L’esmena 223 ens diu que : <(El Consell Executiu habilitarh 
els crkdits necessaris per desenvolupar el Pla Comarcal de la 
Cerdanya, així corn les demandes formulades per institucions i 
organitzacions d’nquesta comarca en el període d’informacib 
pública. H És clar, aixb és una mica fort, perquk una cosa és el 
pla cornarcai de la Cerdanya i una altra cosa, que rn’imagino, 
no ho sé, no conec el contingut d’aquest pla, pe6 m’imiigino 
que molt diferent, perquh és just i legítim que totes les institu- 
cions i organitzacions demanin moltes coses, perque m’imagi- 
no que aquesta comarca té un nivcll d’iiisuficikncies de dotaci- 
ons i d’infrastructures important, que hagin demanat més 
coses, i aleshores aquí, fixi-s’hi bé, senyor Terradellas, que 

Escudé s’hi veu amb cor contra els dos? (Rialles.) 

o. .. (Riallex) 
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vostc demana que {(s’habilitin els credits pes al lila cornarcal, 
així com per a les demandes que ha formulat tota entitat, insti- 
tució o organitzacions d’aquesta comarca en el període d’infor- 
mació púbiica)). Aixb és una cosa una mica perillosa. 

Pero, bé, h part d’aquesta limitació, que és important, que es 
important, nosaltres entenem que acceptar aquesta disposició 
addicional, que obliga el Consell Executiu a habilitar aquest 
credit, no és possible, perquk el pla comarcal de muntanya de 
la Cerdanya no estB aprovat encara pel Consell Executiu, i, d’a- 
cord amb la legislació, crec que és correcte que aquelles 
obligacions econbmiques no són vinculants fins que sigui co- 
mplimentat aquest trhmit administratiu. I aleshores el senyor 
Terradellas diu que si, perb, és clar, jo voldria ripidarnent aler- 
tar les senyores i els senyors diputats que quedi clar que la no- 
aprovació d’aquest pla comarcal de la Cerdanya per part del 
Consell Executiu no és imputable al Consell Executiu per una 
raó molt senzilla, o, millor dit, era molt senzilla fins fa pocs 
dies, almenys. Si aquest debai, aquesta conversa que tenim el 
senyor Terradellas i jo mateix avui I’haguéssim tingut, si no hi 
hagués hagut aquesta peticib d’aclariment del Dictamen a 
través d’un dictamen del Consell ConsWu, s’haguks tingut la 
setmana passada, almenys la informacib que tenia jo la setmana 
passada és que les allegacions no havien estat trameses encara 
pel Consell Comarcal. Per tant, el Consell Executiu no tenia 
documentació sobre la quai obrar. Dic que aixo ara pot canviar, 
perque, segons informació d’cltima hora que un IIalustre dipu- 
tat del meu Grup, que coneix el tema m’ha informat, sembla 
ser que, efectivament, ara ja han arribat aquestes alkgacions i 
ara és el moment de posar en marxa aquest trimit -si ho vol, 
carregós, dificultós, perb inevitable - administratiu pressupos- 
tari de l’aprovació per pari del Consell Executiu. Si aix6 arriba, 
aleshores canvia la situació, pero la situació, ara corn ara, és 
que aquest pla comarcal no est$ aprovat i, per tant, no cal ni pot 
ser que tingui dotaci6 pressupostaria. 

Anem a la segona esmena que han defensat, conjuntament, 
el senyor Terradellas i el senyor Ganyet; anem en el mateix 
ordre que s’ha exposat. El senyor Terradellas, fent un paralle- 
lisme -i, en aquest cas, entenc que mks acienqat que el que ha 
fet en aquesta esmena primera-, ja d’entrada ha reconegut 
quc era molt fort afegir {(així mateix el Consell Executiu habi- 
litari els crkdits necessaris per a atendre les demandes formula- 
des per institucions i organitzacions d’aquestes comarques, en 
el període d’informació phblica dels seus plans respectius. H 

Vol dir que aquí ha obrat correctament -entencjo-, de limi- 
tar aquest possible ventall de peticions extraordinhries, cosa 
que no ha fet en l’altre cas, perb, bé, és igual. 

Aleshores, jo per aixb deia al senyar Terradellas que la si- 
tuacib se m’ha complicat, perque haig de confessar que, quan 
jo vaig llegir aquesta esmena -la que ara és la número 225, a 
part d’un terna, si volen de molt de detall, perb que per a mi té 
la seva importincia-, que queda una cosa una mica estranya, 
perque vostBs diuen : ({Esmena d’addició d’una nova Disposi- 
ció Addicional : article 18 bis. )) hs clar, aquí, o 6s un article 18 
bis o es una Disposició Addicional. No si: si a través d’alguna 
correcció tecnica han salvat -en l’interval de Comissi6 a Ple- 
aixb, perh, bé, en tol cas, hi ha aquesta qüestió. I, aleshores, 
corn deia, haig de confessar que en comenpr a llegir i veure en 
l’apartat primer que parla de 13.500 milions de pessetes que 
aniran a chrrec de Ics partides d’inversió, jo, dintre meu, vaig 

dir : <(un altre element, un altre full d’aquesta llarguissima 
carta als Reis>>, i no vaig continuar llegint. 

Ara, m’adono, amb l’explicacib que ha donat el senyor Ter- 
radellas, que I’apartat segon és un tema diferent. Aleshores, 
aquí, malgrat tot, jo hi veig una certa confusió i que a mi em 
dóna dubtes, dubtes insuperables en aquest moment, que és 
quan el senyor Terradellas diu, o el Grup Socialista, en aquest 
apartat segon, diu : <<Les partides pressupostades en el Pla Co- 
marcal de Muntanya del Ripolles i la Garrotxa corresponents a 
la part no executada de l’exercici 1987- 1988 i les previstes per a 
aquest exercici ... H, quin exercici és aquest?, si hi ha el 87 i el 
88, aquest exercici no sk quin pot ser, perquk el 89 serA un altre 
exercici. 

Bé, aleshores, el dubte --a part d’aquesta qiiestió- és : 
aquestes partides pressupostades en el Pla Comarcal correspo- 
nents a la part no executada, i les previstes, aixo forma part o 
no forma part de les dotacions pressupostiries dels Pressupos- 
tos dels anys 87 i 88? En aquest moment ho desconec. 

Aleshores, davant d’aquests dubtes evidentment ens hi 
hem d’oposar. Ara, si I’explicació del senyor Terradellas fos 
adequada, ajustada totalment n la realitat, i aquestes partides 
existissin en els Pressupostos del 87 i del 88, hi ha un possible 
camí, com li apuntava abans, quan, en el seu moment, vam 
aprovar I’article 13 d’aquest Projecte de Llei de Pressupostos 
per a l’any 89, quan en l’apartat primer diu : <<El Departament 
d’Economia i Finances pot determinar els credits de l’exercici 
corrent, als quals pot imputar el pagament d’obligacions reco- 
negudes o generades en exercicis anteriors. )) Si realment 
aquestes partides fossin d’aquestes característiques, cabria 
aquesta possibilitat de salvar, de recuperar :questes partides; si 
no és així, no. 

I encara hi ha una altra excepció, que és I’apartat tercer, que 
diu : <<En qualsevol cas, la imputació dels pagaments s’ha de 
fer contra crkdits per a despeses de la mateixa naturalesa i dins 
el mateix capítol pressupostari D, vol dir que, llavors, rn’imagi- 
no que limitaria les possibilitats de l’exercici 89 per a les ma- 
teixes partides. 

Bé, cn tot cas, comprendrh, senyor Terradellas, que davant 
d’aquest dubte i en un tema important, ara com ara, quant a 
aquesta esmena, hem de dir que no i, per tant, senyor Presi- 
dent, votarem en contra d’aquesta esmena, no sols en la part 
del segon apartat, que ha defensat el senyor Terradellas, sin6, 
evidentment, en la primera part dels 13.500 milions perque, 
aquí, malgrat les grans explicacions i propostes, de brillant 
intervenció del Consell Executiu en els temes de muntanya, 
que ha lligat amb el tren d’alta velocitat, realment, si, és la 
carta típica als Reis : 13.500 milions de pessetes i, aleshores, 
engegaríem -per part meva- aquella explicació esthndard, 
de parlar de les necessitats que reconeixem, de les insuficibnci- 
es pressupostaries, de les manifestacions del Conseller, 
e tck tera. 

Per tant, per estalviar temps, doncs diem que per les ma- 
teixes raons que fins ara hem esgrimit, aquesta esmena tampoc 
la podem acceptar. 

Moltes grhcies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Moltes grAcies, senyor Escudé. Per ce- 

lebrar que ja no estem en el dia dels Sants Innocents en aquests 
moments, la Mesa, prhia  consulta amb els portaveus, ha acor- 
dat de reduir a la meitat el temps destinat als torns a favor i en 



684 DlARI DESESSIONS J P-Núm. 16 / 28 desembre 1988 / SESSI6 PLENARIA N6m. 18.2 
~- 

contra de les esmenes. 
S’aplica ja aquesta norma per a l’esmena 224, del Grup Socia- 

lista, per a la defensa de la qual té la paraula l’i14ustre Diputat 
senyor Rañé. 

EI Sr. RAÑk : Gricies, senyor President. Jo no sé si el 
senyor Escudé catalogara aquesta esmena dintre del cataleg 
aquest de carta als Reis; en tot cas, si ho fa, li haig de dir que 
aquesta és una comanda perque els Reis els portin un regal a 
vostks, no pas a nosaltres, i m’explicark. 

Vostes, quan van fer els Pressupostos, no s’havien produ’it 
els aiguats del dia 12 i 13 de novembre i, per tant, no podien 
preveure cap partida dintre dels Pressupostos destinada a af- 
rontar les conseqiiencies dels aiguats. Per aquesta ra6, es 
troben que no tenen cap partida pressupostaria oberta, ni, 
d’entrada, cap situació amb aquest plantejament. 

És, doncs, una necessitat seva la de fer les modificacions 
pressupostiries per afrontar, dintre els Pressupostos, tot un 
conjunt de mesures per afrontar el que s’ha de fer. Per tant, de 
la seva habilitat i intel-ligencia política -la qual se’ls suposa, 
com el valor en el servei militar-, jo crec que hauran de 
prendre en consideració -i més ara que ja ha acabat el dia dels 
Sants Innocents, podem proclamar la santa innockncia que, 
sense por que ens talliii el cap, la prendran en consideracib- , 
crec que aquesta esmena, i, en tot cas, sera important que mo- 
difiquin, en aquest sentit, aquesta actitud que han mantingut 
en moltes esmenes de <<mantenella y no emmendallm, corn 
diu normalment I’aacudit o la dita, que es planteja. 

Jo crec que les raons fonamentals són, precisament, que els 
fa falta, a vastes, tenir una partida oberta per afrontar aquests 
clements. Naturalment, aquesta partida no esta quantificada, i 
no estA quantificada perque, entre altres coses, ni vostks saben 
quina és la quantitat que hi han de destinar. Sense anar gaire 
Iluny, ahir mateix -si no m’equivoco per al portaveu no és el 
Diari C?ficid d? la Generdjtut, pero quasi, quasi : és el diari 
Avui-, diu que els ajuts per als aiguats encara ahir estaven 
aprovant un decret sobre els ajuts d’aiguats, del Departament 
d’tlgricultura. Per tant, vull dir que fins i tot ahir estaven deci- 
dint ajuts referenciats al tema dels aiguats. 

Ates aixb, és clar i evident que sera necessari, durant l’exer- 
cici del 89, afrontar tot un conjunt d’ajuts. Les que estan pres- 
supostades són completament insuficients; vostks tenen pres- 
supostats fins ara 593 milions per a afrontar la recuperacib, o 
atenció, de recuperacih de lleres i atendre els efectes de riua- 
des. De Ia interpel4aciÓ que varn fer, de la intervenció del Con- 
seller Molins es desprenia que feien falta quasi 2.000 milions 
o, almenys, quasi vam coincidir que eren 2.000 milions el pres- 
supost necesqari, i ,  per tant, creiem que mantenir una partida 
oberta és una necessitat seva, una necessitat que, naturalment, 
tothom haurem de compartir i que, en aquest cas, creiem que 
és també una necessitat política, per demostrar que els acords 
que han estat signant V O S ~ ~ S  amb ajuntaments, i les propostes 
de recuperacib o d’accions a Viladecans, a Gwi ,  o la recupera- 
ció del Fluviit, si les valen fer amb les partides quc tenen, el 
que faran sera un nou incompliment. 

Per tant, ara que parlem de trens i d’altres coses, jo crec que 
aquesta és l’hltima oportunitat perque agafin e1 tren pcr co- 
mplir el que signen, i, en aquest sentit, és una porta oberta 
perque puguin complir -naturalment, fent els moviments 
convenients dintre del Prcssupost que s’autoritzen en el segon 

apartat-, fent tots aquests moviments, podran agafar el tren i 
complir el que han signat i al que s’han compromks davant de 
tot un conjunt, de tota la societat i de tots els damnificats d’a- 
quests aiguats del 12 i dei 13 de novembre. 

Moltes gricies. 
El Sr. PRESIDENT : Gricies, senyor Raiié. El senyor 

Escudé té el seu torn. 
EI Sr. ESCüDh : Grkies, senyor President. El senyor Rañé 

demanava que no parlés de carta als Reis. No parlaré de carta 
als Reis; parlaré de carta, perb parlaré de carta a la Delegacib 
del Govern central, i de carta a la Diputació Provincial de Bar- 
celona, perquk, efectivament, el Departament de Governació 
de la Generalitat s’ha adrqat per escrit a la Delegació del 
Govern central a Catalunya i a la Diputació de Barcelona, per 
tal -proposant-ho- d’intentar coordinar les tasques de valo- 
ració, perqub el senyor Rañé ha dit : <<s6n totalment insufici- 
ents>>, no sé quins elements objectius, concrets i definitius pot 
dir que s6n insuficients. Hi insisteixo, doncs : hi ha hagut una 
petició a la Delegació del Govern central i a la Diputacib de 
Barcelona, per tal de coordinar aquesta tasca de valoraci6 dels 
danys i, com a conseqüencia d’aixb, les necessaries ajudes de 
les administracions públiques de casa nostra als damnificats. 

Per tant, entenem que mentre no es disposi d’aquesta valo- 
ració i es concretin quines són les línies comunes i coordinades 
de sistemes d’ajut, no es poden concretar en el Pressupost a 
chrrec de la Generalitat quins siguin aquests recursos i les parti- 
des, aixb ens sembla obvi. 

Per altra banda, i aquesta és la segona cosa que volia dir, al- 
menys a mi em sembla - amb un escas coneixement de thcnica 
pressupostiria- que no ks gens necessari crear una partida 
pressupostaria especifica, perque, evidentment, al llarg i a 
l’ample dels diversos conceptes pressupostaris de despeses 
dels diversos departaments -de Política Territorial, de Gover- 
nxib, etcetem-, en funcib del tema a subvenir la necessitat 
corresponent, doncs, és perfectament possible aplicar a diver- 
ses partides, no cal posar una partida concreta que digui a j u d a  
als damnificats dels danys de les inundacions de les riuades dei 
dia tal i tal n,  

Per tant, per a nosaltres l’important no e s  la cosa simbblica, 
nominal, fins i tot -si se’m permet- propagandística, de dir : 
H no, no, 15s que ja tenim una partida que diu a i x b ,  amb la do- 
tacib que sigui, sinó aconseguir de les altres administracions 
públiques a fer una valoració real. Jo vaig intervenir, l’any 62, 
en la valoracio dels danys de les riuades a Terrassa i sé les 
moltes dificultats, fins i tot tecniques, i amb la mixima volun- 
tit per part de tothom, per valorar exactament els danys d’una 
catastrofe d’aquesta magnitud, i, aleshores, determinat aixo, 
arribar, almenys intentar arribar a un acord amb les administra- 
cions sobre aquesta necesshria ajuda als damnificats. 

Per tant, per aquesta al-legació comprendrh el senyor Rafié 
que nosaItres ens oposarem que ara s’incorpori aquesta Dispo- 
sició Addicional que es pretén a traves de l’esmena 224. 

Grkies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Moltes &cies, senyor Escudb. 

Esmena 226; per a la seva defensa, té la paraula I’II.lustre Dipu- 
tat senyor Madueño. 

El Sr. MADUERO : Gricies, senyor President. Si m’ho 
permet, unificaré la 226 i la 227. 

Si vostks han tingut avui la sort o la desgrkia d’cntnir per 
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una de les autopistes sota la gesti6 de la Generalitat que entren 
a la capital de Catalunya i que passen per la seva Brea metropoli- 
tana, hauran de coincidir amb mi que aquestes autopistes es 
troben, avui dia, en un estat totalment lamentable i que donen 
una imatge totalment degradada de la nostra capital i de la seva 
h a .  

Aquestes autopistes vostks saben perfectament quines sbn. 
Són la A-19, que va des de Barcelona a Montgat; la A-18, que 
va de Barcelona a Terrassa, o l’aulovia de Castelldefels 
-1’autovia de Castelldefels, precisament una de les entrades, 
o I’entraáa, diguéssim, internacional de Barcelona a través de 
1 ’aeroport. 

Vostes sabran --si les han vistes i hi han passat- que tenen, 
aquestes autopistes, una imatge bruta, una imatge de deixade- 
sa total : les tanques exteriors estan fetes malbé o rovellades, 
quan no són inexistents. Els espais de domini públic, que 
haurien d’estar ajardinats o, com a mínim, cuidats, avui dia 
són abocadors realment incontrolats --ostes poden trobar, 
doncs, qualsevol cosa que es troba en els abocadors incontro- 
lats : des de portes, matalassos, avui dia, avui ja fa un mes que 
hi ha --i avui he pogut comprovar que aquest mati encara hi 
eren-, doncs, uns sofhs enmig de l’autopista A-19. Es troba- 
ran vostks i es veu que corn que all& hi ha molts embussaments 
de trhnsit a la A-19, precisament, al costat dels sofis, vostks 
podran trobar, doncs, un munt de <( litrones>>; jo ho vaig veure 
alli, suposo que és per relaxar-se les persones quan estan fent 
l’embús a l’entrada de Barcelona. Perb demostra l’estat de 
deixadesa en que es troben avui aquestes autopistes. I creiem 
que aixo no correspon amb la situació en quk avui es troba Bar- 
celona, d’empenta i d’imatge internacional, que no coMabo- 
rem en absolut, tenint la situació d’aquestes autopistes i la seva 
conservació. 

Per tant, el que demanem és que ja que s’ha deixat l’estat 
d’aquestes autopistes -les hniques que tk en la seva gestib la 
Generalitat de Catalunya-, en aquest nivell, necessita un pla 
d’actuacib i ,  per tant, aquest pla d’actuació seria de fer-se 
-nosaltres proposem que es faci en sis mesos- i sigui dotat 
convenientment. No em diguin que aixo tarnbk -el de 
sempre-, que vostes diuen que ho dotaran, és el mateix que 
han fet vostks amb la Direccib General del Medi Ambient que 
diuen que la dotaran a través de la delegaci h.., ara deleguen Ia 
Conselleria d’konomia i Finances perque faci aquesta 
inversió. 

La 227 és una d’aquelles esmenes que si vostks fossin cohe- 
rents amb les actuacions del seu Govern, I’haurien d’aprovar. I 
ho dic -aixo no es una exageracib verbal- perque arribem en 
un moment del debat que potser ja estem una mica cansats. 
Mirin : el dia 17 de maig, pocs dies abans de celebrar-se les 
eleccions autonomiques, el Conseller i ar i  Diputat senyor 
Bigala enviava al senyor Alcalde de Badalona un escrit on an- 
unciava les diferents actuacions quc la Direcció General de 
Carreteres ha de realitzar els propers anys al municipi de Bada- 
tona, i qui: anunciava? Una obra menor, una obra local, una 
obra sense importincia. Mirin, anunciava una obra que des de 
l’any 1982 estava ja prevista d’iniciar-se, i aquesta obra són els 
laterals de I’autopista, valorats -en aquell escrit que enviava el 
senyor Conseller- entorn dels I .500 rniIions de pessetes i que 
amb un anunci posterior de la Generalitat de Catalunya -noja 
de la Conselleria- valorava cn 1.700 milions de pessetes. I 

deia l’escrit : (<enguany n -1988, som al 1988-, {(enguany es li- 
citari el tram lateral sud i iniciarem les expropiacions del tram 
lateral nord; al 1989 s’iniciaran les obres del tram lateral sud i 
es redactaran els projectes. Les obres es realitzaran entre 1988 i 
1991, >> La valoració d’aquestes obres de 1988 i 1989 pujaven 
al voltant de 500 a 750 milions de pessetes. Quk s’ha pressupos- 
tat per a l’any que ve per abordar una obra d’aquesta mdgnitud, 
una obra que, fins i tot, en un anunci publicat per Ia Generalitat 
de Catalunya esta dintre de les obres olimpiques valorada en 
1.700 milions de pessetes, per tant, una obra general no una 
obra local d’un municipi només, i en una obra anunciada dies 
abans de les eleccions pel Conseller i ara Diputat senyor 
Bigath. Que s’ha pressupostat per a l’any que ve? Que s’ha pres- 
supostat? 24 milions de pessetes; compromís de senyor Con- 
seller; anunci de la Generalitat de Catalunya i el compromís 
per fer entre 1988 i 1991, 1.700 milions de pessetes. Com que 
veig que el senyor Escudé -jo li ho volia estalviar- perb com 
que veig que fa un anunci d’aquests per tres o quatre anys, li 
vull -simplement per sobre- llegir els compromisos més im- 
portants del senyor Bigath, pocs dies abans de les eleccions, no 
sé si simplement per fer electoralisme o per fer una obra real 
necesshria des de l’any 82; no per a I’any 92, I deia, entre 
d’altres, per a i’any 88 que es licitarien unes obres, perb les 
menors -no les grosses- eren : {<Pressupost estimat : 32 
milions de pessetes, programació 1988-89. Drenatges : 35 mil- 
ions, 88-89. DesguBs de ciaveguerarn : 50 milions, 89-90, )) És 
a dir, entre el 88 i el 89 hi hauria un pressupost aproximat ja en 
obres menors de mks de 100 milions de pessetes : en pressu- 
posten 24. Compromisos concrets, senyor Escudé, no són sim- 
plement les cartes als Reis, són uns compromisos que vostes 
adquireixen, per un cantó, el Conseller -ei Govern, no vostb, 
evidentment- pero el Pressupost és el Pressupost que esta 
fent el Parlament per adquirir els compromisos que desprks 
fara el Govern. 

Per tant, amb coherkncia i per aixo he dit, he comengat la 
meva intervenció dient que si vostbs fossin coherents amb els 
compromisos dei seu Govern, vostks haurien d’aprovar 
aquesta esmena; no una esmena menor, no una obra local sinó 
una obra de tal importancia que ha merescut aparkixer en els 
anuncis de tots els diaris, feta pel Consell Executiu, no per la 
Conselleria de Política Territorial. 

Gricies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Gracies, senyor Madueño. Per al torn 

en contra d’aquestes dues esmenes, tk la paraula 1’II-lustre Di- 
putat senyor Escudé. 

EI Sr. ESCUDh : Grhcies, senyor President. Esmena 226 : 
qul: diu I’esmena? No el que ens ha explicat el senyor Ma- 
dueño, que és molt interessant, pero t& poca relació amb l’es- 
mena, diu : q u e  el Consell Executiu elaborara en el termini 
de sis mesos un pla d’actuació i conservacib de les autopistes i 
autovies de la Generalitat de Catalunya. H 

Resposta : en aquests moments, existeix ja un Pla de con- 
trol, conservació i manteniment de carreteres de la Generalitat 
acabat de redactar enguany que, en aquests darrers mesos, 
aquestes setmanes que ens trobem --finals de I’any 88- s’ha 
posat en marxa i tindra plenitud d’aplicació durant el proper ex- 
ercici de 1989, Per tant, és innecessiria aquesta esmena. 

Esmena 227. Se’ns diu -no cartes de consellers llegides o 
escrites-, diu ; <<les inversions acordades i quantitats esta- 
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blertes en el programa contret pel Departament de Politica Ter- 
ritorial i Obres Públiques i I’Ajuntamcnt de Badalona estan in- 
closes.. . n,  etcktera. 

Resposta ... No, no, aixo és cl que diu l’esmena, senyor Ma- 
dueño; és que sl no coneix la seva prbpia esmena, malament 
anirem. (Remor de ueu,s.) La resposta em sembla molt concreta 
i contundent; evidentment hi ha multes d’actuacions d’obres 
menors a molts llocs de Catalunya i ,  probablement hi ha 
aquestes quc segons vostk, I’Iionorable Conseller -en aquells 
moments i Honorable Diputat en aquests moments-, senyor 
Higrtlh, s’hi referia. Ara, concretament, el que diu l’esmena 
que es compleixi el. programa contret entre el Departament de 
Politica Territorial i Obres Públiques i I’Ajuntament de Badalo- 
na, la resposta que em dóna el Departament, ks que no existeix 
cap programa cornpromes entre el Departament de Politica 
Territorial i YAjuntament de Badalona i, per tant, doncs, 
també hem de votar en contra d’aquest programa inexistent. 

Gracies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Moltes grkies, senyor Escudk. 

Esmena número 228, del Grup Socialista. Per a la seva defen- 
sa, tk la paraula l’1l.lustr.e Diputat senyor Ganyet. 

El Sr, GANYET : Si, moltes gracies, senyor President. 
Espero obtenir la seva benevolhcia i poder agrupar les esme- 
nes 228 i 229 per a la seva defensa. 

El Sr. PIESTDENT : Moltes gricies. 
EI Sr. GANYET : Any 1920 : Costumari catah sobre boscos i 

arbrede& Mancomunitat de Catalunya. Any 1 93 2 : Instruccions 
per regular els upsojitumenls dels boscos de propidat particular i 
llur policia, Generalitat de Catalunya. Any 1988, marc : Llei 
Forestal de la Generalitat de Catalunya. Com veuen les senyo- 
res i els senyors diputats sbn excepcionals, escadusseres les 
ocasions en que la Catalunya autonoma ha generat normes de 
política forestal. La Llei Forestal, consensuada per tots eis 
grups parlamentaris a finals de l’anterior legislatura, és una 
aportacib legislativa molt important per ai futur dels boscos del 
país; per al futur, en definitiva, del medi fisic de Catalunya. Re- 
cordin que els boscos ocupen el 58% de la superficie del nostre 
pais pero, és clar, és una aportació legislativa important si 

La pregunta és : s’eesti aplicant la Llei Forestal cle Catalu- 
nya? No s’ha iniciat encara la redacci6 del Pla general de Politi- 
ca Forestal; no s’ha posat en funcionament el Centre de Propi- 
etat Forestal; no s’ha determinat la superficie de la unitat 
minima forestal; no s’ha posat en practica la coordinació entre 
la politica urbanística i forestal que regula I’articlc 22; no s’ha 
iniciat la redacci6 dels plans de prevenció d’incendis forestals 
per a les zones d’alt risc; no s’ha posat en funcionament el 
Fons Forestal de Catalunya que crea l’esmcntada Llei; des de 
l’entrada en vigor de la Llci Forestui no s’ha declarat cap zona 
cl’actuació urgent que coneguem i les mesures de foment no 
s’han adequat al que preveu la Llei en el seu article 65. 

Les nostres esmenes, senyors diputats de la majoria, volen 
posar un emfasi especial a tres eines que considerem fonamen- 
tals : el Fons Forcstd; el Pla General de Política Forestal i el 
Centre de Propietat Forestal. Les esmenes van en aquesta di- 
recció. A l’esmena 228 demanem que en aplicació de l’articlc 
41 cs cre’i el Fons Forestal de Catalunya i el dotem amb unes 
quantitats que vostks coneixen. A l’esmena 229 demanem que 
es redacti el Pla general de política forestal, base per a futures 

S’aplkd. 

actuacions en matkria forestal i que es crgi el Centre de Propic- 
tat Forestal. 

Corn que és molt curt, els Ilegire dos punts de I’article 41 de 
la Llei. Diuen el següent : (< Es crea ei Fons Forestal de Catalu- 
nya, que té la finalitat de reforestar els terrenys afectats pel foc 
i de realitzar els treballs necessaris de prevenció d’incendis a 
les finques forestals. )) I el punt quart diu que (c la contribució a 
la crea56 i el manteniment del Fons Forestal cs fixa amb 
&rec a Ics consignacions pressuposthries que s’estabteixen an- 
ualment i s’ha d’incrementar amb les aportacions provinents 
de les taxes corresponents als aprofitaments forestais i a les 
sancions cn materia forestal establertes per I’hdministració fo- 
restal. )) 

Per tant, és necessari que es tiri endavant aquesta Direcció. 
’Vull convkncer-me, senyores i senyors diputats, que els dipu- 
tats de la majoria no seran gasius en relació amb el futur medi 
ambiental i forestal del nostre pais; vull confiar que no hi 
haura, en aquesta ocasió, torn en contra davant de dues esme- 
nes tan i tan raonables. EI Grup Socialista confia en la seva sen- 
sibilitat individua1 i col4ectiva. 

Mol tes &cies. 
EI Sr. PRESIDENT : Moltes gracies, senyor Ganyet. Per al 

torn en contra, ti: la paraula 1’1l.lustre Diputat senyor Escudk 
El Sr. ESCUDÉ : GrBcies, senyor President.’ La Disposició 

Addicional que es p r e t h  crear per l’csrnena. 228 diu que <<es 
crearh el Fons Forestal de Catalunya H .  El senyor Ganyet m’es- 
talvia comentar-ho perquk ell mateix ens ha llegit l’apartal 
primer de i’article 41 de la Llei que diu a s  crea)), per tant, el 
Fons esta creat. Aleshorcs, ens ha llegit també el senyor 
Ganyet l’apartat quart, que es el que tenia jo apuntat pcr 
retreure-li, pero que no cal perquk j a  l’hha llegit ell que, efectiva- 
ment, diu que (( es f ixa amb &rec a les consignacions pressu- 
posthies>> i ,  aleshores, evidentment, hi ha consigancions pres- 
supostaries a I’estat de despeses del Departament d’Agricul tu- 
ra, Ramaderia i Pesca per atendre les necessitats d’aquesl Fons 
i, concretament, dues de les tres partides que apareixen a l’cs- 
mena -la 664.01 i la 773.01-, una dotada amb 160 milions i 
I’altra amb 50 milions, tenen -si es llegeixen els senyers dipu- 
tats el redactat conceptual d’aquestes partides-, doncs, inci- 
deixen plenament, vénen a donar suport pressupostari a l’ac- 
tuació del Departament en aquest camp. I així, en la partida 
664.01, diu que <<es el programa extraordinari de restauració 
de zones afectades pels incendis forestals)), i la partida 773.01, 
diu : <<ajuts per a la reforestació de boscos cremats>>. Per tant, 
aixb ja ho fa, j a  ho practica, ja ho executa d Departament i no 
creiem que sigui necessari -com dkiem abans- posar una par- 
tida que, nominativament, especifiqui quc ai xo és, precisa- 
ment, per atendre pressupostariament el Fons Forestal de 
Catalunya. 

La segona esmena, la 229, diu que <(el Consell Execuiiu re- 
dactari el pla general de poli tica forestal de Catalunya.. . )>, etce- 
tera; totalment d’acord : el Consell Executiu ho faci. El que 
no ens diu el senyor Ganyet 6s que la Disposicib Transitoria 
Segona de la Llei -precisament per la gran complexitat, 
perquc hi juguen molts factors forestals, ecologics, cicntifics, 
ordenació del territori en aquest t e m -  assenyala. específica- 
ment un termini de dos anys per a la seva elaboració. 

Per tant, doncs, nosaltres entenem, en els dos casos, que no 
podem donar suport a aquestes dues esmenes i, per tant, hi vo- 
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tarem en contra. 
Gr Acies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Gracies, senyor Escudé. Esmena 230, 

del Grup Socialista. Per a la seva defensa, té la paraula 
1’11-lustre Diputat senyor Soto. 

El Sr. SOT0 : Per raons generacimals, perque la joventut 
actual és la primera generacib de la nostra historia que viura 
sempre en llibertat; per raons nacionals, perque volem identifi- 
car autogovern amb millora de vida de les classes populars, i 
molt especialment dels joves; per raons de classe, perquk 
volem discriminar positivament en l’nccés al treball els joves 
més desfavorits; per raons socials, perquk no volem trencar la 
societat en dos, en funcii, de si tenen o no tenen treball; per 
raons estratkgiques, perquk Catalunya no pot perdre el cabal 
d’energia que representen 14O.000 joves que no tenen feina en 
aquest pais; per raons econbmiques i pressupostaries, perquk 
aquesta és una esmena barata, perquk ens estalvia que en els 
propers anys haguem de dedicar diners a llu’itar contra les dro- 
gaaddiccions, it lluitar contra la marginació, etcetera, nosaltres 
volem que dediquin vostes 5.000 milions de pessetes a progra- 
mes d’ocupació juvenil, que no concretem i que deixem la 
seva concreció al necessari consens entre els agents economics 
i socials. 

Voste em pot dir dues coses : primera, que no en tenen 60- 

mpetbncies. Jo li dir6 que facin ei favor, aleshores, quan l’atur 
es redueixi, de no dir que aixb és gracies a vostes. Segona rab : 
em diri que és que hi havia previst un pla d’ocupació juvenil. 
Jo li haig de dir que cada any en els Pressupostos Generals de 
1’Estat hi ha hagut diners previstos per fomentar l’ocupacib ju- 
venil -per al contracte de formaci6 en prhctiques, etcktera. 
Per tant, cap d’aquests arguments ens servish. 

I, finalment, li donaré una rai> que potser és més egoista i 
per aixb més eficaq : els joves que estan en atur potser algun 
dia manaran en aquest pais. Jo crec que ens hauríem de pregun- 
tar si vostks estarien d’acord que governessin la seva jubilaci6 
amb la mateixa solidaritat que estan governant la seva 
joventut. 

Res més, i grhcies. (Remor de veus.) 
El Sr, PRESIDENT : GrBcies, senyor Soto. Per a un torn en 

contra, té la paraula 1’Iklustre Diputat Escudé. 
El Sr. ESCUDI? : Gracies, senyor President. Malgrat el to 

vibrant i mitinesc de la intervenció del senyor Soto, jo estic d’a- 
cord amb la immensa majoria de les coses que ha dit, el que, 
evidentment, no hi veig I’aplicaciÓ en aquesta esmena, que és 
el que hem de debatre concretament. 

El senyor Soto rn’hn explicat el que jo li havia de dir, Bé, es- 
pecialment, el tema de I’atur. Vostk diu : <<Em dir& que no 
tenim competkncies, i, aleshores, doncs, quan baixi ¡’atur no 
vulguin tenir-ne protagonisme, perquk vost6s no tenen co- 
mpethcies. )) Aixb, senyor Soto, vol dir que vostk no ha escol- 
tat, o no ha volgut entendre o no comparteix gens el discurs 
que, any rere any, a tots els nivells, des del Molt Honorable 
senyor President de la Generalitat a dalt de tot i a baix del tot el 
Diputat que els paria, ei terna de que vol dir la lluita contra 
l’atur : la lluita contra l’atur no són unes partides assistencials 
en un pressupost del Departament de Treball, sinó que és una 
actuació de tot un govern, de tota una societat, de tota una 
estructura, i nosaltres ens sentim -i ho defensem amb tota 
tranquil-litat, amb tota cordialitat, fins i tot- que som respon- 

sables, i el cas menor, corresponsables no d’una futura reduc- 
ció, sinb d’una reducci6 real. S’han dit unes xifres ben concre- 
tes : que en aquests moments l’atur a Catalunya est& gairebé 
quatre punts per sota dei nivell de I’Estat, i aixo no és conseqü- 
encia.. . , i aixb que a nivell d’Estat també hi ha hagut una millo- 
ra, un redrqament important, i aixo, senyor Soto -seria molt 
lamentable que ens equivoquéssim en els camins a seguir-, 
no és un tema de dotar assistencialment uns programes d’ocu- 
pació juvenil amb 5.000 milions o amb 100,000 milions; aixo 
és una actuacio de totes les forces productives de la nostra soci- 
etat, la societat catalana i la societat espanyola, I la reducció de 
Vatur, evidentment, no obeeix a plans juvenils més grans o 
més petits, d’un tipus o d’un altre, d’una administració o d’una 
altra, sinó a l’esforg de tota la ciutadania, de tota la societat, i el 
Govern de la Generalitat, a tots els nivells, des dels viatges del 
President fins a l’última actuació, esth pensat, en gran part, de 
cara a aixo : a potenciar el redreqament eeonbmic de casa 
nostra, i les xifres canten. 

Aleshores, no tenim cornpetkncia. Evidentment, no tenim 
competencies, de cap tipus. L’btatut hi ofereix una resisthcia 
i ,  a més a més, vostb, senyor Soto, em permetra una vegada 
mks insistir en el terna instrumental de la possible participacib 
en la lluita contra l’atur -el trasphs famós de les actuacions, de 
la gestió de L’INEM. Bk, en definitiva, no tenim compethncies, 
pero, evidentment, malgrat no tenir competkncies, e1 Departa- 
ment de la Generalitat, els departaments de ta Generalitat ... 
-si, si, els cinc minuts, senyor ... Espero, i m’agrada que vostk 
se senti colpit, que esperi que acabi aviat els cinc minuts i que 
toqui la campana. Aleshores, no tenim competencies? Efecti- 
vament, pero des de fa molts anys, molts anys, el Departament 
de Treball, malgrat no tenir cap cornpetkncia, com vostk diu, 
ha fet esforqos importants en la mesura de les seves possibili- 
tats. Hi ha hagut tota una serie de programes des del primer 
Conseller, el senyor Rigol, fins al darrer Conseller, el senyor 
Farreras. Concretament, enguany, el servei 04, tk un pressu- 
post de 3.1 27 milions i e1 servei 06, té una dotdció de 1, SO0 mil- 
ions. I, tot aixo, d’aquests serveis, va destinat, directament o 
indirectament, a contribuir a la lluita de la societat catalana 
contra l’atur existent en aquests moments. 

Per tant, nosaltres, evidentment estarem en contra d’a- 
questa esmena, perquk tot el que pugui dir a partir d’ara és : 
els 5.000 milions, la carta als Reis, les transferencies de capí- 
tols, etcetera. #. Ah, no, perdó, anava a rebatre l’esmena segü- 
ent, perb esperarem que es formuli. 

Gricies. 
El Sr. PRESIDENT : Grhcies, senyor Escudé. Yesmena 

231, del Grup Socialista. Per a la seva defensa, t6 la paraula 
1’1klustre Diputat senyor Rañé. 

El Sr. RAm : Potser faria un esment, per rectificar el 
senyor Escudé : el primer Conseller de Treball d’aquest perío- 
de va ser el company senyor Joan Codina, almenys de la Gene- 
ralitat provisional, i de la Generalitat també, no?, per tant, era 
el primer. 

Bé, en cinc minuts intentaré defensar aquestes vuit opcions 
que plantegem, que aquestes no suposen major quantitat de 
calés ni destinar recursos, sinh que prelenen, d’alguna 
manera, regular algunes de les partides que ja estan planteja- 
des, establir programes i definir corn s’ha d’afavorir la partici- 
pació dels agents socials. Aniré per punts, al més rapidament 
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possible dintre d’aquest breu espai de temps, que són cinc 
minuts. 

La. primera mesura que pretendríem que s’aprovés és la crea- 
ció del Consell Catali del Temps Lliure, entre aitres coses 
perquk entenem que el temps lliure esti basat en tot un conjunt 
d’instalkicions que provenen del patrimoni sindical acumulat i 
que han estat cedides a la Generalitat, amb la qual cosa els sin- 
dicats no tenim un instrument per poder participar-hi &una 
mancra eficient, en aquest sentit, 1 creiem que la creació d’a- 
quest Consell Catala del Temps Lliure seria un element 
important. 

El segon, ei Consell Executiu pretenem que emprcngui un 
pla dc desenvolupament del turisme social, en coordinació 
amb la Conselleria de Comerg, Consum i Turisme, a fi i efecte 
que aquesta sigui una realitat coordinada entre dos departa- 
ments que creiem que hi tenen cornpetenclcs. 

El tcrcer punt és que cl Consell Executiu elabori 
--naturalment, amb el Departament de Treball- un pla de si- 
nistralitat laboral i un pla d’actuacions priorithries, Hem assistit 
a la creació d’una partida dotada amb 1.000 Wssetes -dintre Iu 
Comissib-, a ti i efecte de parlar d’un programa integral de la 
salut, pcro, naturalment, creiem que és necessari que es parli 
de la creació d’un pla de sinistralitat no pas amb les 1 .O00 pesse- 
tes i ,  per tant, creiem que és un lema Important. 

Entenem que aquest calaix de sastre que en alguns casos és 
el Departament de Treball, i al qual s’hi posen coses que no co- 
rresponen, perh ja que hem entrat en aquest joc que el progra- 
ma de foment de I’ocupacib és per fer obres que dependrien 
cl’altres departaments, pero que es vol fer amb la rlestinaci0 
que siguin per a ocupacib, doncs, entenem que ja que es vol fcr 
aixb, és conseqüent i congrucnt que s’usscguri que aquestes in- 
versions de 1.500 milions que vosths han posat del Departa- 
ment d’Ensenyament al Departament de Treball, corn a 
minim siguin intensives en ma d’obra, perquk, si no, resulta 
que no serveix ni de fulla de figa, corn deia voste ahir. i, per 
lant, en aquest sentit, entenem que ha de ser un criteri Impor- 
tant i que, a mks a més, hem de demanar, a tcavks de I’INEM, 
els treballadors que serveixin o quc facin aquests treballs. 

Creiem que el CEMAC no pot tenir la conccntrzió de les 
quatre capCaleres de cotnarca niés Manresa -si no 
m’cquivoco-, sinó que s’ha de centralitzar, i que, en aquest 
sentit, per afavorir les relacions laborals amb la mediació i l’ar- 
bitratge i la conciliacib i la participacib dels agents socials, fa 
falta un pla de descentralitzacib d’nquest centre. 

Entenem que el Fons Social Europeu, que és un organisme 
en el qual, des cl’Europa, hi ha una participació dels agents soci- 
als, en la delerminacib d’aquest fons, no pot destinar uns re- 
cursos que després aquí, a Catalunya, no prenguin en conside- 
ració la preskncia deis agents sindicals i dels agents socials. Per 
tant, creiem que en tot el referent als plans i a les partides que 
corresponen ais programes cofinqats pe¡ Fons Social Euro- 
peu és necessiria la preshcia de les centrals sindicals. 

EI sctk punt intenta assegurar que Ics centrals sindicals tim 
guin la informaci6 necessiria per afavorir i incremcntar la seva 
participació instiLuciona1 i que els brgiins de participacib institu- 
cional -en els quals són presents les centrals sindicals- 
també puguin dur a termc una tasca realment de conlrol ¡ de 
vigilhncia, corn estil reglamcntat en els decrets i les lleis 
corresponents. 

I, per filtim, en el w i t k  punt faríem una rnodificaci6, que és 
la secció.. . , aquí posem <{ l’cxecucib dels programes d’ocupació 
de la secció 1 1, servei 05 )>, és 1 1.04, ja que la 05 és de coopera- 
ció i no de programes d’ocupacib, i ,  naturalment, entenem 
que en tot aixb els sindicats, les centrals sindicals tenen molt a 
dir, i els agents socials, i, lier tant, entenem que s’ha dc donar 
informacib prkvia i posterior de lti seva execució al Consell de 
Treball. Nosaltres som conscients que els programes d’ocupa- 
ció no resolen el problema de M u r ,  perb, naturalment, hi 
ajuden, i en aquest sentit volem participar en la decisió i en el 
control i seguiment d’aquests programes, que, realment, han 
de tendir a rebaixar una taxa &tur de que clip dels que cstem 
aquí ens podem sentir orgullosos, per mks que sigui dos o tres 
punts per sota de la mitjana de I’Estat, perb, naturalment, en 
’zones molt importants amb percentatges del 23, 24 per sobre 
de la mitjana també de ¡’Estat, a comarques de Catalunya si- 
tuades a la rodalia de Barcelona. 

Moltes gracies. 
El Sr. PRESIDENT : Grkcies, senyor Rañé. Per ai torn en 

contra, te la paraula el Diputat senyor Escudé. 
El Sr. ESCUDb : GrBcies, senyor President, jo crec que 

estic obliga1 a fer una precisi6 inicial, Quan jo m’he referit cls 
nostres consellers de Treball des del primer, el senyor Rigol, a 
I’actual, el senyor Farreras, jo crec que quedava’ ben entks que 
era referit ai nostre color politic al qual ei nostre Grup dóna 
suport i que, per tant, nosaltres ens sentim corresponsables de 
la seva rtctuació. El primer Consell Executiu de la Generalitat, 
també era e1.nostre govern, pero no el nostre govern de color 
polític. Per si hi haguhs algun dubte, jo volclria sumar-me, i 
fins i tot voldria superar ei senyor Rañé, en homenatge a 17-10- 
norable primer Conseller de la Generalitat restablerta, el 
senyor Joan Codina. Ja puc dir personalment que ei primer dia 
que va prendre possessib, en 1iegir-ho en el diari, jo vaig -per 
problemes professionals en quk aleshores intervenia- 
afanyar-mc a intentitr parlar amb el Conseller de Treball, i em 
vaig trobar amb I n  curiosa circumstancia que ni els uixers de la 
Diputació de Barcelona coneixien qui era aquest senyor, que 
era Conseller de Treball, i on era, i recordo que buscant per 
tots els despatxos i coves que hi ha en el Palau, vaig trobar sota 
una escala del pla interior un despatx en quk hi havia el senyor 
Joan Codina treballant, em va explicar que no tenia cap secrc- 
tBria i que no tenia pricticament material, perb ell ja portava, 
en el terreny de la bona voluntat que sempre I’ha caracteritzat, 
la millora de les relacions laborals a Catalunya. Jo crec que aixb 
s’havirl de dir i esvair, si algú tenia el dubte, aquest no- 
reconeixement, que semblava que deia ei senyor Rañé, del 
paper primitiu, primari, originari del senyor Joan Codina. 

Aleshores, entrant en les esmenes concretes, realment ens 
6,s molt dificil, tant al senyor Kafi& com a mi mateix, en cinc 
minuts que la Presidhncia ens concedeix comentar els vuit 
punts. Jo voldria dir dues coses de lema marginal, perb que, 
em permetran que.. ., hem de ser curosos : el senyor Rañé ha 
fet una rectificacib a l’apartat 8, dient que el servei 05 és el 
servei 04, d’acord. Pero a mi em sembla que podciem fer dues 
modificacions més, jo diria. A I’apartat 3 diu : <<El Consell Ex- 
ecutiu elaborari, d’acord amb el Conseller de Treball, un pla 
d’acció contra ... >>, jo crec que aquí m’imdgino que volien dir 
que ( e 1  Consell Executiu elaborara, d’aacord amb el Consell de 
Treball. .. H, no amb ei Conseller, perquk, evidentment, forma 
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part de1 Consell, seria una construcció una mica rara que per 
fer un pla de sinistralitat laboral el Consell Executiu s’hagués 
posat d’acord amb el senyor Farreras, que és membre ja del 
ConselI Executiu. 

i l’aitra esmena que potser pot quedar una mica pintoresca, 
perb 6s que, realment, si no és així és que realment seria una 
burla a I’organisme del Consell de Treball, l’apartat 8, fixi’s, 
senyor Rañé, que diu, diu : <<Per a l’execuci6 de tots els pro- 
grames d’ocupació )), etcktera, (( s’informara preceptivament, 
de manera no vinculant, el Consell de Treball)), i llavors diu : 
c< Així mateix, després de la seva execució>>, un cop esti ja tot 
donat i benéit, diu <<en donari la gestió a aquest organisme. )) 
Realment no sé quina és la paraula que correspondria al que 
vostes pretenen, perb, evidentment, el que no se li pot donar 
és la gestió, al Consell de Treball, d’unes coses que ja estan 
realitzades. 

Perb, bé, entrant molt rhpidament en materia --perqu& aquí 
tinc tres fulls d’una exhaustiva contesta que em suggeria la Se- 
cretaria General del Departament de Treball -, quant a l’apar- 
tat primer, saben vostes que existeix un Decret, el 27, de I’any 
87, del 4 d’agost, que dóna unes atribucions al Consell de Tre- 
ball com a brgan de participacio institucional també en aquestes 
qüestions relatives al temps lliure, per tant, l’activitat participa- 
tiva i consultiva de les centrals sindicals estA coberta a travks 
d’aquest mecanisme. 

A l’apartat segon, hi ha també tota una explicació, que em 
temo realment que no hi puc entrar, que fa una referencia que, 
a més de YAdministraciÓ de la Generalitat, hi ha altres agents 
eminentment socials que actuen en el camp de la promoció i el 
turisme social, i per a aixb hi ha un marc competencial idoni, 
que no és aquest, etcktera, i que hi ha una explicació de I’Ad- 
minislraciú catalana, de Veespanyola, del turisme social, de la 
Generalitat, del temps lliure, etcktera. 

A l’apartat tercer, el Servei d’Higiene i Seguretat de la Direc- 
ci6 General de Relacions Laborals del Departament elabora ja, 
anualment i a més llarg termini, diversos projectes en matiria 
d’higiene i salut laboral, els quals projectes són presentats, en 
el seu moment, a ies juntes territorials de seguretat i higiene : 
per tant, aixb ja es fa i ens sembla inadequat acceptar el punt 
tercer. 

EI punt quart, la resposta és que l’article 18 -que ja tenim 
aprovat- del present Projecte de Llei de Pressupostos per a 
l’any 89, ja contempla l’ocupacib intensiva de ma d’obra 
-aquell projecte dels 1.500 milions-, per tant, em sembla 
que, a aixo, ja s’hi dóna satisfacció. 

A l’apartat cinquk.. . 
El Sr. PRESIDENT : Li queda un minut, senyor Escudé. 
El Sr. ESCUDl? : Ho lamento, senyor President. En el punt 

cinque, voldria aclarir que en l’izctualitat en el servei del 
CEMAC no sols hi ha Barcelona, Manresa, Girona, Lleida, 
Reus, Tortosa i Tarragona, sinó que esta prevista una ampliació 
futura d’aItres centres, en funció del desplegament i descon- 
centració territorial de I’AdministraciÓ de la Generalitat. 

En el punt sise, en el programa que es presenta al Fons 
Social Europeu, és aprovat per aquest en virtut d’una finalitat i 
d’uns pressupostos previs; per tant, la realització dels progra- 
mes cofinancats amb el Fons Social Europeu es fa sempre #aa- 
cord amb les directrius de la Cornunilat i amb el control poste- 
rior d’aquest. Per tant, l’aplicació de les partides és Única, i, per 

tant, doncs, no cal o és contraproduent el mecanisme que 
vostes contemplen. 

I a l’apartat sete, e1 Consell Executiu, se’ns diu -i nosaltres 
ho ratifiquem-, és conscient de la necessitat d’aconseguir el 
mhxim d’eficacia en la preskncia sindical a les institucions. fis 
per aixo que dins del marc del Consell de Treball de Catalunya 
s’ha de rebre aquesta informacib, i així entenem que es fa. 

I, finalment, el Consell Executiu, per mitjh de la Direcció 
General de Cooperació del Departament de Treball, fa anys ja 
que informa el Consell Superior de la Cooperació ..., 6s clar, 
aquí, la resposta ... , és clar, és lbgic, fa referkncia a cooperacib, i 
ara el senyor Rañé em canvia el Departament, i, per tant, aixb 
no té dificultat, perb com que el temps se m’ha acabat, dir 
nomes que votarem en contra, per tots aquests arguments i 
algun altre que podia anar espigolant en el text de la proposta 
que ens fa 1Wlustre Diputat senyor Rafié amb aquesta esmena. 

Grhcies, senyor President. 
El Sr, PRESIDENT : Moltes grkies, senyor Escudé. res- 

mena 232, del Grup Socialista, ha estat ja defensada i tinc 
entks que es votara a favor per part del Grup majoritari? 
(Pausa.) 

Esmena 233, del Grup Socialista. Per a la seva defensa, té la 
paraula 1’IMustre Diputat senyor Oliart. 

El Sr. OLIART : Gracies, senyor President. Bé, l’esrnena 
233 demana una nova Disposició Addicional, aquesta vegada 
també demanant un pla, perb aquesta vegada, en lloc d’un pla 
d’habitatge, un pla de presons, de noves presons, de nous 
centres penitenciaris. Bé, i també, tambk aquesta vegada, nos- 
altres, pel que fa al tema pressupostari, doncs a &rec d’una 
partida ja existent. És a dir, que no traiem cap pesseta ni 
tampoc la hi posem. 

Jo vull recordar, a les senyores i als senyors diputats, que des 
de la primera legislatura el Grup Socialista ha fet esforgos conti- 
nuats perb infructuosos per tal que fos aquí acceptat un pla de 
presons, Infructuosos, per& si exceptuem el pla indicatiu 
que en el seu moment va ser presentat, un pla de més de cent 
planes, pero del qual no s’ha complert ni una sola lletra, indub- 
tablement no n’hi ha cap més, de pla. I nosaltres volem dir 
que, si malgrat no tenir pla, s’haguessin solucionat els proble- 
mes, nosaltres no diríem absolutament res. Perb els proble- 
mes, senyores i senyors diputats, no s’han resolt, i aquí estan 
les proves : cap nova plaga des del 1984 --any que van ser tras- 
passats els serveis penitenciaris-; la Model continua en el 
mateix lloc, perb pitjor, més massificada, malgrat que en 
aquest pla indicatiu s’anunciava que I’any 1990 ja no existiria; 
la Trinitat, igual; la pres6 de dones de Wad-Ras, igual; la presó 
de Girona, igual; la presó de Tarragona, igual; la presó de 
Lleida, igual, i la presó de Figueres, igual. ks a dir, que tot con- 
tinua absolutament igual. 

Aleshores, la pregunta és : no els sembla, senyors de la ma- 
joria i senyors del Govern, que potser seria hora de canviar la 
seva metodologia?, almenys jo crec que vostes s’ho han de 
plantejar molt seriosament. 

Aleshores, per quh és convenient un pla? Home, un pla, un 
pla.. . , hi ha una consideració general molt important : sempre 
que cal fer inversions molt importants i en el termini de bas- 
tants anys, doncs, és lbgic que es faci un pla. Qualsevol empre- 
sa el fa, un pla, en aquest sentit. Perb hi ha dues consideracions 
o dues qiiestions específiques que afecten la necessitat d’un pla 
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en la materia específica de presons, de centres penitenciaris, i 
aquests dos problemes que s’han de resoldre, són, al meu en- 
tendre, els segknts : eI tema, el problema de les localitzacions 
i e1 problema. del finanqament, 

Tots sabem el dificil que es el tema de dir aquí hi va una 
presó, aquí n’hi va una altra, i aquí n’hi va una altra, percluk, in- 
dubtablement, les comarques no accepten els nous centres pe- 
ni tenciaris i ,  aleshores, cal, doncs, una autori tat moral i política 
que vagi darrere aquesta decisió i que més, que millor que pre- 
sentar un pla aquí que tinguks el suport de tots els grups parla- 
mentaris, i amb aquest suport, sí que hi hauria una autoritat 
politica i moral per a poder decidir els emplagaments. 

I el tema del finanFarnent. Bé, jo vull ser molt clar en el tema 
del finanqarnent, a veure si, d’una vegada per totes, en aquest 
debat sobre el financament queden clares quines són les posici- 
ons de cada grup, i, d’aqui endavant, no anar-se escudant cada 
vegada que convé sobre el tema del finanpiment, si li toca a 
Madrid o no li toca a Madrid. 

Jo penso que després de la signatura del pacte de finanqa- 
ment, que acaba el 1991, el finanqamcnt dels centres peniten- 
ciaris correspon a la Generalitat, Pero, dit aixo, tambk vull dir 
que el gran esforq financer que 6s necessari per construir els 
centres penitenciaris que necessita Catalunya, ultrapassa eis es- 
forvos que té la Generalitat per financar aquest tema. 

Per tant, aleshores, si que és necessbia també una negocia- 
ció amb Madrid, i aquesta negociacib amb Madrid quedaria 
també molt enfortida si es presentés aquí un pla, i si aquest pla 
fos abonat per tots els grups parlamentaris, 

Jo em penso que aquestes dues qüestions sbn bilsiques 
perquk vostes pensin, es plantegin, i si no accepten ara aquesta 
esmena, doncs s’ho plantegin per presentar, en tot cas, aquest 
pla, dintre d’un mes o dos mesos, perb que jo crec que aquests 
són dos dels problemes bfisics que resoldria un pla aprovat per 
aquest Parlament i discutit en aquest Parlament, i penso que 
vostks s’han de plantejar aixo amb molta seriositat. 

Només vull acabar ja fent una consideració general. Miri, jo 
no vull dir que el sistema penitenciari sigui indicador del nivell 
de democracia d’una societat, perb sí que penso que una socie- 
tat solidaria i una societat sensible als problemes humculs té un 
sistema penitenciari adequat, i penso que Catalunya reuneix 
aquestes condicions i que es mereix i ha de tenir un sistema pe- 
nitenciari adequat. I, per Últim, per a aquelles persones -i no 
ho dic per les senyores i els senyors diputats que són aquí-, 
pero per a aquelles persones que no creguin en aixb, dir-los 
que un sistema penitenciari adequat afecta kqmbk la seguretat 
ciutadana, perque si un sistema penitenciari compleix la seva 
finalitat de reinserir un delinqüent a la societat, és un delinqü- 
ent menys al carrer, i aixo també 6s un tema que el Consell Ex- 
ecutiu ha de dir i ha d’explicar a la societat, perquk es el seu 
deure. 

Mol tes gricies, senyores i senyors diputats; mol tes grkies, 
senyor President. 

El 5r. PRESIDENT : Moltes grhcies, scnyor Oliari. Per a un 
torn en contra, el senyor Escudé té la paraula. 

El Sr. ESCUDI? : GrBcies, senyor President. El senyor 
Oliart cns ha explicat tota una skrie de coses. Jo podria entrar o 
intentar replicar moltes d’aquestes coses que ens ha dit, com 
quan ha parlat sobre el fet que la situació penitenciaria és un 
índex de democrhcia de la societat. Potser en alguns aspectes 

és cert; en altres aspectes, evidentment que no, pcrque, per ex- 
emple, per no anar més enllh, jo recordo que la situació peni- 
tencikia de la Gran Bretanya, que és el bressol -acceptat 
universalment- de la democracia representativa, té una si- 
tuacib molt més catastrofica del que 6s encara avui dia, real- 
ment, Ia nostra. 

Una altra cosa que és important --o que encara és més 
important - és el tema del finanqamenl. El senyor Oliart diu : 
(1 Hem de ser clars i transparents, i discutir el tema del finanqa- 
ment)>, i, aleshores, ha fet unes consideracions, que jo no és 
que conegui massa el terna del finangament, el pacte de finan- 
Cament existent actualment, pero pel poc que he llegit i, fins i 
tot per algunes manifestacions facials que he vist en algun ho- 
norable ex-conseller del ram, em sembla que no 6s pas la inter- 
’pretacib que es dóna per la nostra banda a aquesta qüestió. 

Pcrb, bé, en definitiva, jo crec que val la pena que ens 
cenyim a l’esmena, i l’esmena diu que delaborarli un pla de 
construcci6 de nous centres, amb carrec a les inversions corres- 
ponents a Vanualitat pressuposthria de l’any 89. )> Aleshores, 
allb que ens deia el senyor Oliart, de dir (<un pla és necessari 
tenir-10, perquk un pla ... H, bé, pero és que un pla no és per fer 
volar coloms, no és per fer bonic, no és per ..., és per executar, 
necessita una dotació pressuposthria, si no ks així, ens enganya- 
rem. Aleshores, podríem fer plans del que es vulgui. Els plans 
han de ser xifrats i amb chrrec a inversions. 

Aleshores, realment hi ha un pla de construccions, que apa- 
reix reflectit, precisament, en aquest concepte 610.03, del 
servei 12.03. Ara, evidentment, si el que demana -i em 
sembla que és el que en el fons esta demanant el senyor 
Oliart - és que un pla de construcció vulgui dir un pla de con- 
strucci6 de tots els nous centres penitenciaris necessaris i sufi- 
cients perquk hi hagi una dignitat de tractament dels presos, és 
clar, aixo, evidentment, no hi 6s. No hi ks perquk aquest pla de 
construcció fa referencia, incluctablernent, al f inqament que 
hi ha previst, El finanGament que hi ha previst en aquesta parti- 
da, doncs, esth destinat a les obres de les presons de Quatre 
Camins i de Sant Esteve de Rovira, a fer l’hospitai penitenciari 
de Terrassa, i a l’adequació i reforma dels centres avui exis- 
tents. Evidentment, és molt poc, és insuficient, pero és el que 
es pot fer amb la dotació. I aquest ks el pla de construcció possi- 
ble i viable amb carrec a les dotacions pressupostiries de l’exer- 
cici 89. 

Per aixb, senyor President, també votarem cn contra d’a- 
questa esmena 233. 

El Sr. PRESIDENT : Moltes grhcies, senyor Escudé. Ara 
votarem totes aquestes esmenes, a partir de la 221, 

La proposta de la Presidkncia és votar-les totes conjunta- 
ment, llevat que hi hagi algun grup que demani votació separa- 
da. (LY, Sr. Latorre s’caixemperpmfur.) 

El Sr. LATORRE : Senyor President, seguint les instrucci- 
ons del senyor Camps, i molt breument, jo demano votació en 
dos blocs : d’una banda, la 228 i la 230, juntes, i, de l’altra, la 
resta. 

(L% Sr. Escudé demona per pat*lutd 
El Sr. PRESTDENT : Sí, el senyor Escude. 
El Sr. ESCUUI? : Senyor President, coherent amb les afir- 

macions que en el seu moment vam fer, el nosire Grup 
demana votació separada de i’esmena número 232. 

Gracies. 
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El SI.. PRESIDENT : Bk, llavors, votarem en primer Eloc 

Vots a favor? 
Aquesta esmena ha quedat aprovada per unanimitat . 
A continuació, votarem les esmenes 228 i 230. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquestes dues esmenes han estat rebutjades per 36 vols a 

]'esmena 232. 

favor, 63 en contra i 4 abstencions. 

A continuació, votem la resta d'esrnenes d'aquest grup, que 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstemi ons? 
Aquestes esmenes han estat rebutjades per 38 vots a favor, 

Fins demi al matí a les deu, se suspen la sessió. 

són la 221,222,223,224,225,226,227,229,231 i 233. 

63 en contra i 4 abstencions. 

(Es IU una úe /a matinada i un minut.) 

El Portaveu del Grup Socialista demana que a la pag. 657, 
primera columna, sis8 paragraf, consti la rectificació següent 
en la intervenció del Diputat I. Sr. Solo : 

On vit dir ; ((. . . impartis 1 'assignaturcr di'n fbrmaticu., . N 
Volia dir impurtís Ekspeciulitat d'infor*mhtica., . )E 



Prefaci dels M. H. Srs. 

i Miquel Coll i Alentorn 

Barcelona 1987. 504 pagines. ISBN 84-505-6832-3 
Preu: 10.000 PTA, 

Paper couchk i relligadura en 

sobrecoberta d’ace- 

I altres fotografs I arxius 

78 fotos historiques en blanc 
i negre, reprodu’ides en bit0 

15 grafics i esquemes sobre I’organitzacib 
i el funcionament parlamentaris 

C O N T I N G U T  
Prefaci del M. H. Sr Heribert Barrera 
Prefaci del M H. Sr. Miquel Coll i Aientorn 

La institució parlamentirria en la 
hiStÓri8 de  Catalunya, per Jaume 
Sobrcqucs f Callicó 

L’arscnal de la Ciutadella 
D’arsenal a palau reial 
De palau reial a Museu 
La instal.lacio del Parlament durant la 
República 
L’ctapa actual 

-~ 

Origen 
Major edat el segle Xlll 
EI funcionament de les Corts Medievals 
L’Bpoca d’or de les Cotis 
Les CorZs i la crisi del segle XV 
tes Corts escenari del redreqament 

Progressiva decad6ncia dc les Corts els 
segles XVI i XVll 
La desaparició definitiva dc les Corts 

pd¡tiC 

EI Parlament de Catalunya, per 
Ismael E, Pitarch 

3 .  Crbnica del Parlament 
EI parlament de la Generalitat restaurada 

Composicio del Parlament 
Esdeveniments historics mes importants 
en la vida del Parlament 

(‘ 1 932- I 939) 

Il. Les funcions del Parlament 
La naturalesa i la luncid dei Paríament 
El sistema d’autogovern de Catalunya 
Caracteristiques del Parlament 
La funció i les competencies legislatives 
del Parlament 
Les funcions de creació, control I impuls 
de I’acció politica i de govern 
La funcih electiva 
La funció integradora i solidaria 
EI funcionameni del Parlament 
L’elecció del Parlament 
Els diputats 
La seu I el temps de treball 
Els organs del Parlament 
El sistema de treball i de decisio 
EI procediment leqislatiu del Parlament 

La funció kgislattva El Palau del Pnrfament, per Francesc La fL,ncib de control Vicens govern 
Altres funcions del Parlament 

La Ciutadella de Felip V El Parlarnen/ de la Generalitat restablerta 
Un segle I mig de rcprcssió Les eleccions al Parlament de Catalunya 

EI control i I’impuk polític de I’acció de 

La publicitat I et coneixement del 
Parlament 
Eis serveis del Parlament 
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