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Sessió Plenbia núm. 49 
Sessi6 Pleniria núm. 50 

Primera reuni6 

SUMARI 

Sessib plenhria n6m. 49 

La sessilj s’ohre a les dotze del migdia i vuit nzinuta. 
Commcmoraci6 de1 X aniversari de la constituci6 del Parlament (Punt 2inic dc: I’ordre del dia.) 

LQ sessiú s’aixeoa Q un quart d’una del migdia i vuit minuts. 
hposici6: M. H .  SI-. President del Parlament (p .  2715). 

Sessió plenaria num. 50 

La sessi6 s’ohre a u11 quart de cinc de la tarda i set minuts 
Dictamen dc !a Comissi6 ~I’Economia, Finances i Prcssupost sahre el Projelectc de Llei de Pressupost de la Generalitat de Ca- 
talunya, de les seves Entitats Autbnomes ¡ de les Entitats Gestores de la Seguretat Social per al 1990 (Punt primer de l‘ordre 
del dia.) 

I;a sessi6 se suspdn a un quart de cinc de la carda i tretze minuts i es reprkn a dos quarts de cinc i tres minuts. 
Article 1 
Esmena del G. Socialista (Arn.  1, de modificació) 

Intervenen per una qiiestih d’onrdre els 1. Srs, Clotas (S )  (p.  271 7) i Latorre (CDS) ( p .  2 71 7). 
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L ’ I .  Sr. Carnicer IS) intervé per anunciar que serd debatuda drsprks (DSPC-P, 61) (pe  2718). 

L’H. Sr. President ununcia que ser6 debaluda despre‘s (DSPC-P, 61) (p. 2718). 

L’H. Sr. President anuncia que seru debatuda desprh (DSPC-P, 61) (p. 2718). 

L’H. Sr, President anuncia que serd dehatuda desprks (DSPC-P, 61) (p .  2718). 

L’H.  Sr. President anuncia que sera debatuda després (DSPC-P, 61) (p.  2718). 

Esmena del G.  p .  Popular Cndrn. 2, de modificació) 

Esmena dei G. Mixt (nrjm. 3, de modificació) 

Emena de ¡’A. p .  del Centre Democrdtic i Social (núrn, 4, de modificaci6) 

Esmena del G. p .  d’lniciutirw per Catalunya (ntjrn. 5,  de modificaci6) 

Articlc 2 
Apartat 2 
E.rrnena del G, Socialisra (nih. 6,  de modificació) 

Debatuda despds (esmena nhm. 21). 
Apartat 3 
A l’enciipplarnen t 
Emena dei G. Socialista (núm. 7, d’addici6) 

Dehatuda després (esmerur núm. 21). 
Esmena del G. p .  d’hiciutiva per Catalunya (niirn. 8, de supressi6) 

Debutuda després (esmena núm. 21)). 
E,~mena del GSociahta (n~?rm. 9, d’addici6) 

Debutudu despre‘s (esmena ntim. 21 ). 
Apartat 4 
Ermena deE G. p .  P ~ ~ p d u r  (~iiirn. 1 O, de siipressi6) 

Debatuda després (esmena nlim. 17). 
Esrnentr de E’A. 1-1. del Centre Democrdtic i Social (núm. 1 1, de supxessid) 

Torri it favor: I .  Sr. h t n r r e  (CDS), junrament amb Im esmenes ndms. I6 i 19 (p.  2718). 
ir,:menti dei G.  p .  d’lniciativa per Cutaiunya (niirn. 12, de supressió) 

Dehatu& despr&s (esmena ndm. 20). 
bI:smenu iid G.  Socialista (niím. 13, d’adclici6) 

UehutMdu dmprks (esmena núm. 21 $. 
Apariat 5 
Esmena del G. Mixt (nlirn. 14, de sqmssi6) 

Tom a favor: I .  Sr. Pere (M), juntument amb les esmenes núms, 14,22,Ci0,87,95,97,107,1.15,117,120,12-l, 124,126,128, 
161,168 i 171 (11.2718). 

Dehatu& després (esmena núm. 20). 
Esmena del G.  p .  d’lnicintiva per Cutalunya (núm. IS, de supressi6) 

Apartat 6 
Bsm~na  de E’A. p .  del Centre Democrdtic i Social (núm. i 6, de supressi6) 

Debatuckr abans (esmena núm. 11). 
Apartai 8 
Esmena del G .  Mixt (nrirn. 17, de modjficaci6) 

Torn a favar: N. Sr. Hortal$ (M) (p .  2719). 
Torn a favor (esmena n6m. 10): I .  Sr. Cwro ( P )  (p ,  2719). 

AdrIicih de r~ms ibpartals 
Emena del G.  Socialista (nGm. 18, cl’addició) 

E,smcna de E’A. IS. del Centre Democrdric i Social (nrim. 19, d’addici6) 

l3rnena d d  C. p .  dlniciutivu per Cutuluriya (n6m. 20, d’acldició) 

Exrnena del G. 1-1. d’lnioiutiva per Catalunya (nlim. 2 i, d’addició) 

Debatuda desprh (esmena nu’m. 21). 

Debatida abans (esmena núm. 11). 

Torn a favor: I .  Sr. Sauru (IC),juntarneiit arnfi les esmenes ndms. 8 ,  .12,15 i 21 (p*  2719). 

ikhatu& després (esmena núm. 20). 
Tom a favor: I. Sr. Carnicer (S) ,  juntament amb les esmenes ndms. 6 ,7 ,9 ,13  i 18 (p. 2720). 
Torn en contra (esmenes núms. 6,7,  X,9,10, 11, 12’13, 14,15,16,17,18,19,20,21,22,60, 87,95,99,107,115,117,120, 
121,124,126,128,161,268 i 171: I .  Sr. Escudk (CiU) (p. 2721). 
Intent! per at¡tssr’aris 1’1. Sr. Súnchez Ramos (IM) (p,  2723). 
VoLici6 (esmenes núms. 11 16 i 13): rebuijades per 37 vots a fuvor, 62 en contra i cup ubstmció {p. 2723). 
Votació (esmena n h .  14): rebutja& per 6 vots a favor, 62 en contra i 31 abstencions ( p .  2723). 
Votaci6 (esmena núm. 17): rebutjada per 37 vots a favor, 62 en contra i cap abstemi6 (p. 2723). 
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Voració (estnena niím. 10): rebutjdu per 37 vow cd fivor, 62 en contra i cap abstenci6 (p.  2723). 
Votaci6 (esmenes niims. 8,12,20 i 21): rebutjades per 38 vots afavor, 63 en contra i cap abstenci6 (p .  2723). 
Votació (esmena núm. 15): rebutja& per 6 vots Imfuvor, 63 en contra i 31 abstencions (p. 2723), 
Votaci6 (esmenes niíms. 6,7,9,13 i 18): rebutjades per 37 vols a favor, 63 en contra i cup absteiicib (p.  2723). 

Votaci6: aprovat per 63 vots a favor, cap en contra i 37 absteitcions (p .  2724). 

Votacidi: aprovat pet. 69 vots u favor, cap en coit fra i 31 ahteizcions (p .  2124). 

Dehatuda ahans (esmena niím. 14). 
Votaci6 (esmena n6rn. ii): rehtjuda per 37 vots ufmor, 63 en contra i cap abstenciii (p. 2724). 

Article 2 

Ariiclc. 3 

Esmena dei' G. Mixt (niim. 22, de supressi6) 

Article 4 
Text del DictuErnen 

Articlc 5 
Apartat 1 
E ,Ic t TR h) 
Esmena del G.  p .  d'lniciativn per- CatuIunyu (n6tn. 23, d'addki6) 

Lletra c) 
Esmentr del G.  Socialista (núm. 24, de mdificaci6) 

Debatuda després (esmena núm. 44). 
Lletra e) 
Esmena del G .  p .  Popular (ncm. 25, de supressi6) 

Debatuda després (cSniena n h .  42). 
Lletra g) 
Esmena del G. Socialista (nrim. 26, de supressi6) 

Debatuda desprks (esmena núm. 44). 
Esmena del G. p .  d'lniciativu per Catalunya (núm. 27, de supressi6) 

Debatuda desprks (esmerila n h .  44) 
Aparlat 2 
Lletra a> 
E,wmu del C .  p .  Popular (núm. 28, de supressi6) 

Debatuda després (esntena núm. 42) ,  
I.,Eetra b )  
Esnreria del G.  Sociulisra {nGrn. 29, de supressi6) 

Debatuda després (csmena núm 44). 
Esmena del G. p .  Popular (núm. 30, de supressi6) 

Debatuda despre's (esmerla nint. 42). 
Esmeria del G.  p .  d'lniciativu per Cumlunya (núm. 3 1 ,  de supressi6) 

Dcbutuda després (esmena nirm. 44) 
Apartat 3 
Lletra a )  
Esmena: de / 'A .  p .  del Centre Democrdtic i Social (n6m. 32, de supressi6) 

AdrlicÍ6 de noves lletres 
Esmena del G.  Socialisia (ndrn. 33, d'acidicid) 

Esmena del G.  Socialista (núm. 34, d'adílici6) 

Lletra ct j 
Esmerla del G.  Snciulistu (núm. 35, d'addició) 

Esmena del G.  Socialista (niim. 36, d'addici6) 

Esmena dc1 G. Socialista (niim. 37, d'adctició) 

Esmena del G. p .  d'lniciativa per Catahnyu (n6rn. 38, d*aaddici6) 

Votaci6: uprovat per 64 vots a favor-, cup en cnntra i 37 abstencions (p .  2724). 

Debatuda desprbs (esmena núm. 441. 

Torn a favor: I .  Sr. iÁtorre (CDS), juntament amb l'esrnena núrns. 42 (p .  2724). 

Debatuda desprks (esmena nlirn, 44) 

Debatuda després (esmena núm. 44) 

Debatuda després (esmena núm. 44). 

Debatuda desprks (esmena mim. 44). 

Dehatu& desprks (esmena nlirn. 44). 

Debatuda després (esmena núm. 44) 
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Liclra cl 
E,mena &E G.  Snciulista (n6m. 39, d’addició) 

Dehatu& després (esmena uslim. 44) 
1,letra 6 )  
E m e n a  dcL G.  p .  Popular (nirm. 40, de supressi6) 

Debatuda després (esmena nrirn. 42) 
Esmcna del G.  Socialista {ndrn. 41, de modificaci6) 

Debatuda dc,rprés (esmena nlim. 443 
Lletra 11) 

Esmena de I’A. p .  del Centre Democrdtic i Social ( n h .  42, de supressi6) 
Debatuda uhans (esmena núm. 32). 
Torn a favor (esmenes nrims. 25,28,30 i 40): I .  Sr. Curto (P) @. 2724). 

lLvrncna del G.  Soczalistcr (ndm, 43, de modificació) 
Dehutuda després de l’mmella r z l i r n .  44. 

I,leCrn i) 
IZsrnena del G.  p .  d’lniciativcl per Caralunya (nrirn. 44, de supressi6) 

Torn a favor: 1. Sr. Sirura (IC), juntament amb les esmenes nhms. 23,27,31,38,45,46,47 i 48 (p* 2725). 
Torn a favor (esmenes 24’35’36 i 37): I .  Sr. Rai2 IS) (p. 2725). 
‘ram a favor (esmenes 26,211): I. Sr. Font (S) (p. 2726). 
Torn a favor (esmenes 29,41 i 43): I .  Sr. Carnicer (S) (p. 2727). 
‘rom a favor (esmencs 33 i 34): I .  Sr. Manuel N u h i  (S) (1). 2727). 
Tom a favor (esmenes 39 i 238): 1. Sr. Riera i Olivé (S) (p. 2728). 

Adrlici6 de IIOVCS Iletrcs 
Kwtena úd G. p. d’lniciutiva per Catalunya (núm. 45, d’addició) 

Dehatuda abans (esmena nfirn. 44). 
Esmena dei G. p .  d’hiciativa par Catalunya (núm. 46, d’addici6) 

Debatuda ahuns (esmew nhm. 44). 
Esmena del G.  p .  d’hiciutiva per Cutulunyu (niim. 47, d’adclici6) 

Debatuda abans (esmenu nlirra. 44).  
Esmena del G.  p ,  d‘lnioiativu per Catalunya ( n h .  48, d’addici6) 

Debatuda abans (esmenu núm. 44). 
Torn en contra conjunt: 1. Sr. Escu& (CiU) (p. 2729). 
Votaci6 (esmenes 32 i 42): rebutjuúes per 30 vots a fuvor, 62 en cuntru i 1 abstcnci6 ( p .  2731). 
L ’ I .  SI-. Carnicer intern& per d~manar votaciij separada (p .  2731). 
Votaci6 (esmenes nijms. 25 i 28): reliufjades per 9 vots a favor, 62 en contra i 23 abstencions (p.  2731). 
Votaci6 (esmenes núms. 30 i 40): rebutjades per 31 vcits afavor, 62 en cuntru i I ahstencih (p ,  2731). 
Votaci6 (esmenes m h s .  23, 27, 3 I, 38, 44, 45,46, 47 i 48): rebutjades per 31 vots a fuvor, 63 en contra E‘ 1 abstencib (p .  
2731). 
Votaci6 {esmenti núm. 24): aprovada per unanimitat (p .  2731 ). 
Votmi6 (esmena niírn. 41): rebutjada per 26 vots a favor, 63 en contra i 7 abstencions (p. 2731 1. 
Vouci6 (esmenes n6rns. 26, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 39 i 43); rebutjades per 32 vots afuvor, 64 en contru i P abstemi6 (11. 

2731 1. 
Text del Dictuamen 

Votacihi: aprovat per 64 vots afavnr. cup en contra i 33 abstencions ( p .  273J). 
Article b 
AtidiciG de ~ O L I R  apartats 
I;:xrnena del G .  Socialista (niím. 49, d’adclici6) 

Dehatuda després (esmena nlim. SO). 

Torn a favor: I .  Sr. ht0rp.e (CDS),jmtameiit amb les esmenes nlims. 65,92,150,170,293 ( p .  2731). 
Torn a favor (esmena 49): i. Sr. Curnicer (S), jrmtament amb l’esmena núm. 64, 201,169 ( p .  2731). 
Torn en coiitra (esmenes 49,50,64,92,101,150,170,169,293): I .  Sr. Esuudé (CiU) (p .  2732). 
Votació (csmcna nlim. 50): rebutjada per 20 vots (1 favor, 55 en contra i d abstenció (p .  27-33). 
Votacili (esmena n6m. 49): rebutjada per 24 vots n favor, 56 en contra i 1 ahstencitj (p. 2733). 

Votaci6: uprovat per 57 vots u fnvor, cap en contra i 24 ahstencions (p. 2733). 

Esmena de ¡‘A. 11. del Cevltre Democrdtic i Social (mím. 50, d’addici6) 

Text del IXctmnen 

Article 7 
Apnrtat I 

L’I. Sr. ijatorre (CDS) intervkper retirar l’emena ririrn 58 (p ,  2733). 
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Esmena del G.  p .  Popular (niírn. 51 de supressi6) 
Dehatudir després (esmenu nlirn. 53). 

Esmena del G. p .  d'inr'ciativa per Cutalimya ( n Ú r n ,  52, de supress16) 
Dehatud'ra despre's (esmena núm. 54). 

Aparlat 2 
Esmena del G, p. Popular {ntim. 53, de supressió) 

Esmena del G. p ,  d'lniciativu per Casallinyu (núm. 54, de supressió) 

Appartnt 3 
Emena del G. p ,  Popular ( n h .  55, de supressió) 

Esnzcnn del G. p .  d'lniciativa per Catulunya (nurn. 56, de supressi6) 

Apartat 4 
Esmena dei G. p .  Popular (nlirn. 57, de supressi6) 

Esmenu de YA. p.  del Centre Dernocrdtic i Sucial (núm. 58, cfe supressió) 

Esmena del G. p.  d'Iniciutivtl per Cuiaíiinya ( n h ,  59, dc supressi6) 

Torn a favor: 1. Sr. Curt0 (P),juntarnent umb les esmenes n h s .  511,55 i 57 (pm 2733). 

Torn a favor: I. Sr. Saura (IC)? juntament amb les esmeiies núms. 52,56 i 59 (p. 2733). 

Debatuda abans (esmena nrjm. 53). 

Debatuda abuas (esmem núm. 54). 

Dehatuíh abans (esmena nlim. 53). 

Retiradu abans (esmena mim. 51). 

Debatudu abans (esmena núm. 54). 
Torn en contra cimjunt: 1. Sr. E m &  (CiU) (p .  2733). 
Votaci6 (esmenes 51 52,53,54,55,57 i 59): rc+utjudes per 9 vots a favor, 50 en contra i 15 abstencions (p. 2734). 

Votació: uprovut per 30 votx a favor, cap en contra i 26 abstencions (p .  2 734). 
Text úel Dictamen 

Article X 
Esmentz del G.  Mixt (núm. 60, de supressi6) 

Debatuda abans (esmena nlim. 14) .  
Apartat 1 
Esmena del F. Mixt (nh. 61, d'addicilci) 

Debatuda abans (esmena nÚm. 65). 
L'I. Sr. Hortalci intervé per fer u11 aclariment (p.  2734). 

Debatuda desprks (esmenu núm. 6S), 

Debatuda úe,l;prts (esmena núm. 66). 

Esmena del G.  p .  Popular (núm. 62, de rnodificaci6) 

Esmetia del G.  p .  d'lniciutiva per Catalunya (núm. 63, de modificació) 

Addici6 CIC nuus apartats 

Esmcrna del G.  Socialista (mim. 64, d'addici6) 
Delzcrtudu abans (esmena niim. 50). 

Esmena de E'A. p .  del Centre Dernocrdtie i Social (nlim. 65, d 'iiddici6) 
Dcbcatladu ubuns (esmena níírn. SO). 
Torn afavur (esmencz núm. úi): H. Sr. Hortald ( M )  (11" 2734). 
Torn a favor (esmena rtúm. 62): 1. Sr. Curto (P) (p ,  27.74). 

Esmena de1 G. p .  d'lniciutiva ycr Catalunyu (n6m. Gh, d'addici6) 
Torn a favor: I .  Sr. Saura (IC),juntunzant amh les cLymeiies mims. 63 (p .  2734). 
Torn en contra conjunt: I .  Sr. Escu& (CiU) (1). 2735). 
Votxic5 (esmena 116rn. 65): rehutjudu per 29 vots a favor, 53 cu conírd i cap abstenciú (p .  27-35). 
Votació (esmena. nfirn. 61): rebutjada per 23 vuís n favor, 53 en contra i 6 ahsteiicions ( p .  27.35). 
VotaciB (esmena núm. 62): rchuijudu per 6 vots a javnr, 53 en contra i 17 abstencions (p. 2735). 
L'H. Sr. Hortuli ( M )  (p .  2735) i ¡'I. Sr. Cumicer (S) (p. 2735) interveiren per fer un aclariment. 
Votaci6 (esmena núm. 60): rebut'udu per 2 Q O ~ S  a favor, 59 en cuniru i 24 abstencions (p .  2735). 
Votaci6 (esmena n6m. 63): rebutja& per 8 Q O ~ S  n favor, 53 en contra i .I8 alxtenciom (p. 2735). 
Votació (esmena n6m. 66): rebutjada per 26 vnts a fuvor, 53 eri cunira i cup uhstenci6 (p .  2735). 
Votaci6 (estnena n6m. 64): rebutjada per 26 v c m  a favor, 53 en contru i cup uhstcnci6 (p. 2735). 

Votaci6: aprovat per 53 vurs a favor, cup en contra i 26 uhstenciuns (p .  2735). 
Text del Dictamen 

Article 9 
Apartat I 
E m m a  del G. Sucialisttd (nfírn. 67, de supressió) 
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I)ebdtu& desprhs (esmena núm. 80). 
Esmem del G .  p. d’hiciativn per Cutulunyu (n6rn. 68, de supressi6) 

1’3ebatuda dcsprks (esmena nhn. 78}. 
Estnena úd G. Mixt (núm. 69, d’acldició) 

Debatuda desprks (esrnerra nhn.  72). 
Apartat 2 
€<srnenu del G .  Socilalistu (núm. 70, de suprcssi6) 

Dehatuda despres (esmenu niim. 80). 
J3rnew del G.  Mixt (núm. 71, de supressi6) 

Debatuda després (esniena núm. 72). 
Emena de I’ A. p.  del Centre Dernocrutic i Social (ndm. 72, de supressi6) 

Torn a favor: I .  Sr. Lntorre (CDS), juntament arnb l’esmena nlim. 77 (p .  2736). 
Torn a favor (esmenes núrns. 69,72 i 79): I l .  Sr. Iiortuld (M) (p. 2736). 

Esmena del G.  p .  $Iniciativa per Catalunya (n6rn. 73, dc supressió) 
Debatuda desprks (esmena núm. 78). 

Esmena del G. Sociulistu (niím. 74, de modificació) 
Debatuda despre‘s (esmena núm. 80), 

Aparial 3 
Esmena de2 G. Socialista (núm. 75, de supressi6) 

Uehrztuth després (esmena núm. 80). 
Esrneiul dei G.  p .  Popular (nlim. 76, de modificació) 

Torn a favor: i. Sr. Curi,) (P) ,  juntument amb l’esmena 83 (pa  2736). 
fixmenu de [’A. p .  del Centre Democrdic i Social (nini. 77, de modificaci6) 

Ilebutudu abuns (esmena núm. 72). 
Esmena del G .  p .  d’lniciutivu per CutuZunyu (nrim. 78, de modificaci6) 

Torn a favor: I .  Sr. Souw (IC), juritameiit amb les esmenes nlims. 6#, 73,82,84 i 85 (p. 2737). 
Adrlk6 de nous apartats 
Lsrneiza del G .  Mixt (n6m. 79, d’adclicili) 

Dehaíudo abans (esmena núm. 72). 
Esmena del G,  Socidista (nf~rn. 80, rl’adcIici6) 

Torn a favor: 1. Sra. Martí 1’ Conill (S), juntament amb les esmenes nlims. 67, 70, 74 i 75 (p. 2737). 
Esmena del G. p n  Prqulur (núm. 81, d’addici6) 

Dcrhtuda lrhcrns (esmena n h .  76). 
Ilsmena del G. p .  d’Inicictivu per Cutalunyu (ndrn. 82, tl’addici6) 

Debatudu ahans (esmena ndm. 78). 
Esmenu del G. Socialista (niim. 83, d’acldici6) 

Torn a favor: 1. Sra. Barenys (S) (p. 2739). 
Esmena del G .  11. d’Irticintivu per Catalunya (n6m. 84, d’adclici6) 

Deburmda abans (esmena n h .  78). 
Ewtena del G.  p .  d’hiciativa per Cntulunya (núm. 85, d’addició) 

Dehcrtuda abans (esmena nlirn. 78). 
Torn en contrd conjunt: 1. Sr. Esciddé (CiU) (p. 2739). 
Xntervk per contradiccions I’H. Sr. I-lortaid (M) ( p ,  2741 ). 
Vota& (esmena num. 72): rehutjach per 34 voss afavor, 61 en contra i cap abstenci6 (p. 2741). 
Votació (esmena núm. 77); rebutjada per 13 vots a favor, 61 en contra i 21 abstencid (p. 2741). 
Votaci6 (esmenes n ú m .  69,71 i 79): rebutjades per 34 vots a favor, 61 en contra i cap abstencib (p. 2741). 
Votacici (esmena nr‘rrn. 76): rebutjada per 8 vots a favor, 61 en cuntra i 23 abstencions (p .  2741). 
Votaci6 (esmena n i h .  81): rebutjada per 34 vots a favor, 61 en contra i cap abstencid (p ,  2741). 
Votaci6 (esmenes ntims. 78 i 84): rebutjades per 13 vots a favor, 61 en contra i 21 ahstencid (p .  2742). 
Votaci6 (esmenes niirns. 68,73,82 i 85): rebutjudes per 34 vots a favor, 61 en contra i cap abstencici (p .  2742). 
Votclcicj (esmena núm. 75): rebutjada per 26 vots alavur, 61 en contra i 8 abstencions (p .  2742). 
Votaci6 (esmenes n6ms. 67,70,74,80 i 833: rebutjada per 34 vots a favor, 61 en contra i cup absfenciú ( p .  2742). 

VotaciG: qwnvut per 61 vots a favar, cap en contra i 34 abstencions ( p .  2742). 
Text del Dictamen 

Article 10 
Esmena del G. Mixt (116rn. 86, cie srrpressihi) 

L’H. Sr. 1-lnrtalr.i (M) n’anuncia! la retirada (11. 2742). 
R,smena del G. Mixt (núm. 87, de rnotiificaci6) 

Ilebatudu uhnns (esmena núm. 14). 
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Esmena de1 G. Socialista (ntim. 88, d’addici6) 

Esrneiza del G. p .  Popular (núm. 89, d’addició) 
Debatuda després (esmena rtúwr. 89). 

Torn tl favor: I ,  Sr. Curt() (P) (p. 2742). 
Torn a favor (esmena ~u‘im. 88): I .  Sr. Soto (S) (1). 2742). 
Torn en contra conjunt: 1. Sr. fiscudk (CiU) (p. 2743). 
L’H. Sr. E-lnrtald intervé per fer M F I  aclarimeiit (p ,  2743). 
Votaci6 (esmena n~m. 87): reburjada per 32 vots afavor, 52 en contra i cap abstemi6 (p. 2743). 
Votació (esmena niim. 89): rebutjada per 32 vots a favor, 52 en contra i cup abstenció (p .  2743). 
VotaciC, (esmena niim. 88): aprova& per ununimitat ( p ,  2743). 

Text del Dictanzen 

Articic 1 I 
Apiirtat I 
Esmena del G .  p .  Populw (ndrn. 90, de supressió) 

Debuti& dt?spr&s (emena n h .  94).  
Esmena del G.  p ,  d’lniciutiva per Catalunya ( n i h .  91 

Debatuda després (esmena n h n .  94). 

Votaci6: aprovat per 52 YOLP a favor, cup en coi ra i 32 abstencions (p. 2743). 

de supressid) 

Esmena de 1’A p ,  del Centre Democrdtiu i Sncial (ndm. 92, de supressi6) 
Debatudu abans (esmenu núm. SO), 

Esrnenls del E. Mixt (n6m 93, d’addicid) 
Torn a favor: H .  Sr. Hurtuld ( M )  (13.2743). 

Apartat 2 
Esmena del G.  p .  Popular (nzirn. 94, de modificaci6) 

Torn a favor: I .  Sr. Curto (P) ,  juntament amb /’esmena núm. 90 (p. 2344). 
Torn a favor (esmena núm. 91): I .  Sr. Saura (IC) (p ,  2744). 
Torn en contra: I .  Sr. Escudé (CiU) (p. 2744). 

Esmenu del G. Mixt (n6m. 95, de modificaci6) 
Debatuda abans (esmena núm. 14)- 
Votaci6 (esmena nt‘rm. 92): rebutjada per 32 vots afimor, 52 en contra i cup abstencid (p. 2744). 
Vataci6 (esmenes núrns. 93 i 95): rebutjades per 32 vots a favor, 52 en contra i cap abstenció (p ,  2744). 
Votació (esmenes 90 i 94): rebutjades per. 32 vots u favor, 52 en contra i cup abstemi6 (p ,  2744). 
Votaci6 (esmena n h .  91): rehidjudu per 32 vots a favor, 52 en contra i cup abstenció (p ,  2744). 

Votaci6: aprovat par 52 vots a favor, cap en contra i 32 abstencions (p. 2744). 
Text dcl Dictamen 

Articlc 12 
Apnrtat 2 
Esmena dei G. p .  d’Iniciativu per Caiatunya (n6rn. 96, de modificacid) 

L’l. Sr. Xuura (E) n’aizuncia lu retirada (pn  2745). 
Esmena &E G.  Mixt (núm. 97, de supressi6) 

Debatudu aharu (esmena níirn. 14). 
Esmena del G. Sncialisra (niírn. 98, d’addició) 

Tom a favor: 1. Sr. Camicer (27) (1). 2745). 
Torn en contra: I .  Sr. Escudé (CiU) (u. 274.5). 
Votaci6 (esmena núm. 97): rebutjudu per 9 vots a favor, 46 en contra i I9 absteiicions (p. 274.5). 
Votació (esmena núm. 98): relzutjuda per 29 vois a favor, 46 en contra i cup nbstencr‘h (p .  2 745). 

Vataci6: aprovat per 46 vots a favor, cap en c o n m  i 29 abstencions ( p ,  2745). 
Text del Dictamen 

Articlc 13 
Esmena del G .  Snc*ialisia (núm. 99, de supressi6) 

Debarda cleqwks (esmena nbm. 100). 
Esmena del G, p .  d’lniciutivu per Catalunya (niim. 100, dc supressilij 

Toni a favor: I .  L%. ,$UMrU (lc) (1). 2745), 
Torn a favor (esmena n6m. 99): I .  Sr. Carnicer (SI (p .  274.5). 

Addicici d’im noii apartat 
iimena del G. Sociulim (níim. 101, d’addició} 

Dehatuclu desprks (esmena n iv i .  50). 
Tom cn contra: 1. Sr. Escud! (CiU) (p .  2745). 
Votaci6 (esmena núm. 100): reburjada per 22 vofs ufavnr, 52 en contra i cup ahstenci(z (i?. 2746). 
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Votaci6 (esmenes niírns. 99 i 101: rebutjades per 22 vots ufavor, 50 en contra i cap abstenció (p. 2746). 

Votaci6: uprovat per 50 w t s  a favor, cap en contru i 22 abstencions (p.  2746). 
Text del Dictamen 

Articlc 14 
Apartat 2 
Esmena del G.  11. d’hiciativa per Catalunya (núm. 102, d’addiici6) 

Addici6 rl’un noti article 

Esmena del G .  p .  d’hiciativu per Catalunya (n6m. 103, d’addicib) 
Debatuda abuns (esmena núm. 10.2). 
Torn en contra conjunt: I .  Sr. &citdk (CiU) (p.  2746). 
Votaci6 (esmena niím, 102): 22 vots a favor, SI en contra i cap uhtmcih  (p .  2746). 
Votaci6 (esmena núm. 103): aprovada per unanimitat (p. 2746). 

Voiaci6: aprovat per 52 vots cifuvor7 cap en contra i 22 abstencions (p. 2746). 

Torn a favor: I .  Sr. Saura (IC),juntament amb I‘esrnena nbm. 103 (pe 2746). 

Text del Dictamen 

Article 15 
Esmena del G.  p .  d’lniciutivu per Catalunya (núm. 104, de modificació) 

L’I. Sr. Saura (IC) n’anuncia la retirada, juntament amb la de I‘esmena núm. 105. Tot seguit fa Iu defensa de I’esmena nlirn. 
106 (p.  2746). 

AMicid de notis apartnts 
Esmena del G. p .  d’lniciutivu per Catalunya (n6rn. 105, d’addici6) 

Esmena del G.  p ,  fllniciativu per Catalunya (niím. 106, d’addici6) 
Resiracla ahuns (esmena nrim. 104). 

Defensa& ahuns (esmena nrim, 104). 
Torn en contra: I .  Sr. Ewudk (CiU) (p. 2747). 
Voiítció (esmena niim. 106): rebutjada per 23 vots a fuvor, 52 en contra i cap abstencih (p .  2747). 

V ~ t ~ i 6 :  aprovat per 52 Y Q ~ S  a favor, cap en cuntra i 23 abstencions (p. 2747). 
Text del Dictamen 

Article 16 
Esmerta úel G. Mixt (núm. 107, de supressió) 

Apartat 1 
ELvrnerzlm de I’A. p .  del Centre Democratic i Social (níím. 108, de supressió) 

Aparht 2 
E,wwrua del G. Socidista (nrim. 109, d’adcIici6) 

Esrnena del G.  p. Popdur (núm. 110, d’acIdici6) 

E&Trnena dcl G.  p .  d ’ h i c i d v a  per Cutulunycl {núm. 1 1 i, cl’acldició) 

Debatuda abarts (esmenu núm. 14). 

L’H. Sr. President n’nnuncia la retirada (1). 2747). 

Dehatu& després (esmenu núm. 11 I), 

Torn a favor: I .  Sr. Curt0 (P) (p .  2747). 

Torn a favor: I .  Sr. Saura (IC) (p .  2747). 
Torn a favor (esmena núm. 109): 1. Sr. Carnicer (S) (p. 2747). 
‘Corn en contra conjunt: I .  Si.. Escudé (CiU) (p. 2747). 
Votació (emena núm. 107): rebutjada per 4 VOLS a favor, 53 en contra i 22 abstencions (p .  2747). 
Votació (esmenes núrns. i09* 110 i l i  1): rebutjades per 26 vots a favor, 53 en contra i cap abstenci6 (p. 2747). 
lel Dictamen 
Voiaci6: aprovat per 53 vots u frvor, cup en contru i 25 abstencions ( p .  2747). 

Article 17 
fixmena del G. Snciulista (n6m. 11 2, de modificació) 

Apartat 1 
Estriena de/ G. p .  d’Iniciutiva per Catalunya (núm. 113, de modificaci6) 

Apartat 3 
I k w n a  úel G. p .  d’lnicirrtiva per Cataluriya {núm. 1 14, dc mdificacic5) 

Debatuh crhuns (esmePur nlirn. 113) .  
Torn a favor (esmcna nilm. 112): I. Sr. Gc-ri-oin i S ~ E Z  ( S )  (p. 2748). 

i3rnena del G. Mixt ( n i h .  11 5, d’addici6) 
J)ebutu& uhans (esmena núm. i4 . l  

Debatuda d q r h  (esmena niírn. I I4). 

Torn a favor: I .  Sr. Saura (IC),juntutament amh I’esrnenlr núm. 114 (p. 2747). 
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'Forn en contra conjunt: I .  Sr. Esciidk (CiU) (p. 2748). 
Votació (esmena ntim, 115): rebutjada per 25 vots a favor-, 57 u i  contra i cap abstertciii (p. 2749). 
Votací6 (esmenes núms. 113 i i 14): rebutjades per 25 vots afavor, 57 en contra i cap czhsteneió (1). 2749). 
Votació (esmena n6m. 112): rebutjada per 23 vots a fhwr, 57 E n  contra i cap alrstenciii ( p .  27493. 

VotaciB: uprovat per 57 Y O ~ S  a favor, cap en contra i 25 abstericions (p. 2749). 
Text del Dictamen 

Articlc I X  
Tar  del Dictamen 

hrticlc 19 
Paragraf segon 
Esmena del G.  Souialistu (núm. 116, de rndificaci6) 

Torn a favor: I .  Sr. Cndevull (S)  ( p .  2749). 
Torri en contra: 1. Sr. Escudé (CiU) ( p e  275#J, 
Votaci6: rebuGuda per 27 wt,r u favor, 54 en cnntra i cap abstencicj ( p .  2750). 

Votaci6: aprovat per 5.5 vots a favor, cup en contra i 27 abstencions (p. 2750). 

Votaci6: aprovat per 58 vots a favor, cap en contra i 23 nbstencions (p. 2749). 

Text del Dictamen 

Articlc 20 
Apartat 1 
E,vwna del G. Mixt (iiiím. 117, de supressió) 

Ermena del G. p .  d'lniciativn per Catalunya (núm. 1 18, de modificaci@ 

Llelra h 
Esmena de? G.  p .  d'lniciativu per Catalunya (níírn. 119, de modificacid) 

Debatuda abuns (esmena núm. 14). 

Tom a favor: I .  Sr. Suura (K), juntament amb I'esmena mim. 119 (p. 2750). 

Debatuda abuns (esmena núm. 118). 
Torn en contra: I .  Sr. Eseudt? (CiU) (p.2751), 
Votaci6 (esmcna nlim. 1 17): rebutjada yer 4 vots a favor, 54 en colttru i 21 abstencions (p .  2 751 ), 
Votacií5 (esmenes n6ms. 118 i 119): rebutjada per 4 vots a favor, 54 eyI contra i 21 abstencions (p. 2751). 

Votaci6: aprovat pcr 55 vots a fuvor, cap en cnntru i 25 abstemions (p .  275 I ). 
Text del Dictamen 

Articllc 21 
Apartat 3 
fi'srnena dei G. Mixt (núm. 120, de supressi6) 

Debutuda abans (esmena nlim. 14). 
Votaci6: rehutjuh per 2 vots n favnr, 55 en onntra i 23 abstencions (1). 2751). 

Vota&: aprovut per 55 vots u fuvor, cap en contra i 23 abstencions (p.  2 751). 
Text del Dictamen 

Article 22 
Esmena del G.  Mixt (núm. 121, de rndificaci6) 

Dchatudu aharts (esmena núm. 14). 
Lletra c )  
Esmena del G.  p .  d'lnioiativa per Catalunya ( n h .  122, de supre.ssi6) 

Torn a favor: I .  Sr. Suuru (XC), juntament amb les esmenes míms. ,123 (p .  2751). 
Torn en contra: I. Sr. Escudé (CiU) (11.2751). 

Addició (I'iiiirl nova lletra 
Esinena del G. p .  d'lniciativa per Cutalunya (n6m. i 23, d'aaddici6) 

Dehatudca ahans (esrnma rzlim. 122). 
Votaci6 (esmena n6m. 121): rebutjada per 2 vots a fuvnr, 54 en contra i 22 abstencions (p .  2751). 
Votaci6 (esmenes n6ms. 122 i 123): rebuájuks per  2.1 vots a favor, 55 en contra i 3 cahstencinns (p-  2751 1. 

Votacidi: aprovat per 55 vots a favor, cap en contra i 24 abstencions (p .  2752). 
Text del Dictamen 

Article 23 
Esmena del G ,  Mixt (niírn. 124, de modificaci6) 

Dehatuáa abans (esmena nrim. 14).  
Votaci6: rebuíjudu per  2 vots a favor, 55 en contra i 22 uhsterzcions (p .  2752). 

Votaci6: aprovat per 55 vots a favor, cap en c n n m  i 24 nbstencinns (p. 2752). 
T a t  del Dictarnen 

Artick 24 
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Apartat I 
EW.I~YIQ del G.  p .  Popular (nfirn. 125, de supressi6) 

Debutada abans (esmena nim.  129). 
Esnienu del G.  Mixt (n6m. 126, de modificaci6) 

Dehatuda abans (esmena núm. 14). 
A pa r ia  t 2 
Esmena del G.  Popular (nim. 127, de modificaci6) 

Debatuúu desyrks (esmeriu núm. 129). 
hddicib d’un 11011 apartat 
Esmena del G.  Mixt (iirlrm. 228, d’addici6) 

Deba tuh  abans (esmena n h n .  14). 
?’i101 dc I’articIe 
Eyrnenu del G.  Mixt ( n i h .  129, de modificaci@ 

L’H. Sr. Hortal& ( M )  la dhna per dgensadu (p. 2752). 
Torn a favor (esmena núm. 125 i 127): I .  Sr. C W ~ Q  ( P )  (p. 2752). 
Torn en contra conjunt: I .  Sr. E,~cudk (CiU) (p, 2752). 
Votació (esmenes niírns. 126, 128 i 129): rebutjada per 2 vots a favor, 54 en conira i 23 abstencions (p. 2752), 
Votaci6 (esmenes nbrns. 125 i 127): rebuQude,yper 7 vots a favor, 54 ert contra i 18 abstencions (p .  2752). 

Voiaciú (article 25): aprovat per 55 vots a favor., cap en contra i 23 ahstencions (p .  2752). 

Votaci6 ( u i d e  24): aprovat per 55 vots afavor, cap en contra i 26 abstencions (p .  2752). 

Text úei Dictamen 

Text del Dictamen 

Article 26 

Esmena del G .  p.  d’hiciativn: per Catalunya ( n h  130, d’addició) 
Apariat 1 

Toni n favor: 1. Sr, Saura (K)  (pe 2753). 
Torn en contra: I .  Sr. Escudé (CiU)) (p .  2753). 
Votaci6: rehutjaclca per 27 vots afavcrr, 55 en conira i 4 abstencions (p. 2753). 

Votaci6: upruvat per 55 vots a fuvor, cup en contra i 31 abstencions (p .  2753). 
Text del Diciumen 

sessii, se susp&n a dos quarts de deu de la nit i vuit minuts, 
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Lu sessiii s’ohre a les doisc! del migdia i virit minuts. Presi- 
deix el M.  H .  Sr. President del Parlament, acclrnpanyat de turs 
els membres de la Mcsa, In qual éx assisti& per E’Ofciul Mcl- 

jor i el lletrut Sr. Sul. 
AI hunc del Govern seu el M .  N. Sr. President de Iu Genera- 

litat, acompanyat dels H. Srs. Constlllers de Gnvernaciú, 
d’Econumiu i Finances, d’ Ensenyament, de Cultura, de Satzifut 
i Seguretat Socid, de Trebnlf, de Justícia, d’IndÚstria i Ener- 
gia, de Corner$, Cunsrrrn i Turisme i de Benestar Social. 

Ordre del dia 

Punt únic: Cornmernoracií5 úd X aniversari de la cnnstitucih 
úd Parlament úe Cutaíuriya. 

El Sr, PRESIDENT: Comenp la sessi6 
L’~nic  punt de I’ordre del dia 6s: Commemoració del dcsk 

aniversari de la constituci6 del Par1,ment de Catalunya. 
Ellustres senyores diputades i ilhistres senyors diputats, en 

els darrers temps aquest Parlament ha promogut o ha protap  
nitzat nombroses celebracions commemoratives: el millenari 
polític de Catalunya, el des& aniversari dels ajuntaments dem* 
crhtics, el segon centenari de la Declami6 dels Drets de 1’Ho- 
me i del Ciutadh, els deu anys de vigencia de I’Estatut d’Auto- 
nornia i, ara, el des5 aniversari de la constituci6 d’aquest Parla- 
ment. S6n moltes celebmcions que gairebe s’han juxtaposat i 
que poden causar una certa sensaci6 de rutina commemorativa, 
amb el risc que les unes i les altres es restin relleu. Res seria tan 
contrari il les finalitats perseguides en les csmentades comme- 
moracions que caure en certa rutina, perb, malgrat tot, crec que 
val la pena dc c6rrer el risc, perquh cadascun dels esdeveni- 
ments que he esmentat mereixien i mereixen no tan sols una 
efemkride solemne sin6 un posicionament actiu de la conscien- 
cia coklectiva del nostre poble, que tots els membres de la Cam- 
bra tenim la comuna responsabilitat: d’actualitm. 

És per aixh que la Mesa i la Junta de Portaveus van acordar 
unhimement la celebraci6 d’aquesta sessi6 commemorativa, 
donant-li el rnjxirn relleu institucional i, per tant, a11uny;~Ia de 
temptacions partidistcs, i decidint una zinica interveiici6, confia- 
cla d President que us parla. Per consegüent, em correspon a mi 
subratllar la i m p o i ~ c i a  dels deu anys de vida del nostre Parla- 
meat, fugint amb cura d’emetre judicis valoratius sobre I’& po- 
litic que, per part de Ics forces parlamenthries aquí represen- 
tades, se n’ha fet, i sobre llur efichcia. 6 s  a dir, haig de parlar de 
l’eina i de la feina feta amb aquesta, i no puc enmr en Ia val+ 
ritci6 de l’impacte positiu o negritiu que hagi pogut tenir en la 
vida de Catalunya i dels catalans, En certa manera, aquesta Últi- 
ma valoraci6 ja va ser feta pels dikrents grups politics en ia 
sessi6 coxnrnemoxativa dels deu anys de 1’ Estatut B’htonomia, 
el dia 13 del passat mes de desembre. 

Em permeto pregar a totes les senyores diputades i i1 tots els 
senyors diputiits que, en escoltar aquestes paraules nievcs, pro- 
curin situar-se en el lloc que jo intento co2docar-me en pronun- 
ciar-les: a certa disthcia de 1’0ahjecth.1 i amb suficient perspec- 
tiva per la visi6 de conjunt, per tal que ets arbres no ens impe- 
deixin de veure el bosc. 1 el primer que veiem del nostre Parla- 
ment s6n, precisament, els sem den anys de vida. En paisos de 

llarga tradici6 dernocrhtica, deu anys podrien semblar un perío- 
de molt curt; en el nostre cas, en el cas de Catalunya, que du- 
rant mes de dos segles i mig s’ha vist privada, en contra de la 
seva voluntat, d’institucions pol itiqzies prbpies, i en qui& els 
breus perjodes de la Mancomunitat i de la Generalitat de 1932 
acabaren per la via f o r p a  del cop d’Estíit, el lapse de deu anys 
ininterromputs de vida pavlmenthria i dernoclhtica constitueix 
un fet singular que m’atreveixo a qualificar corn d’extmordina- 
xi, Bs mds -i aixb potser és el més positiu-, no es veu res en 
l’horitzó polític que, en cl futur, poguks trencar la normalitat en 
el funcionament de les nostres actuals institucions polítiques. 

l?s precisament aquesta nomalitat el que en determinats mo- 
ments p t  fer-nos sentir una certa monotonia i grisor en la vida 
política. Potser tenim massa a prop els moments de m k i m  acti- 
visme en la conquesta de Ies llibertats, d’assoliment de la de- 
mocrhcia i de I’autonomia, i potser tenim massa vius els records 
de mobilitzacions populars i l’acci6 exultant, a tots els nivells, 
de la vida publica que protagonitziuen al període de la trami- 
ci6; perb 6s evident que no es pot mantenir sempre la tcnsió en- 
febrida i fervorosa dels moments fiindilcionals. En la vida 
dernocrhtica el que realment compta és el treball quotidih dels 
dies feiners, malt mes que l’exaltació de les g m s  diades. 

I el treball dels dics feiners d’aqiiest Parlament 6s importiant, 
fins i tot molt important: n’hi ha prou amb repassar l’index de 
la nostra activitat legislativa per advertir-ho. Des de la primera 
llei aprovada, sobre la Festa Wacional de Catalunya, fins a la 
d‘urera, sobre Moclificaci6 de la Regulaciii de la Llcgítirna, hi 
ha un cos format per i85 lleis, unes mes importants que les ai- 
tres, perb que formen un conjunt molt estimable de nomes. 
creant i desenvolupcant una adrninistraci6 ara fa deu practi- 
cament inexistent, i regulant aspectes ben transcendents de la 
nostra vida individual i cdectiva. A més de les lleis deis pres- 
supostos de cada exercici, i u l s  quants titals serviran per ajudar 
la nostra recordLmqa de la tasca legislativa feta en els vint-i-tres 
perides de sessions tingudes per aquesta Ccunbra: creaci6 de 
1’Jnstitut Catalh del Sbl; del Consell Consultiu; Llei sobre Pro- 
teccid de la Legalitat Urbanistica; Llei de Creació de l’lnstitut 
Catal& de Serveis a la Joventut; de PatIhoni de la Generalitat; 
de Fundacions Privades; del Parlament, dei President i del Can- 
se11 Executiu; de Finances Ríbliqlies de Catalunya; de Creaci6 
de 1’Institut Cartogrhfic; de Col-Iegis Professionals; d’ Alta 
Muntanya; de Cooperatives de Catahinya; de Normaliraci6 
Lingiiística; de Creació de l’Ens Pliblic CoqmraciB Catalana de 
RAdia i Televisió; Llei de la Higiene i el Control Alimcntaris; 
per la qual es crea la Policia Autonhica; Llei de Politica Terri- 
torial; de Fires Coniercials; de I’Institut Nacional dTducaci6 
Fisica; clc la Sindicatura de Comptes; del Sindic de Greuges; 
sobre la Compilaci6 del Dret Civil de Catalunya; de Contractes 
d’Integraci6; de 1’1nsti tut Catal5 de Finances; d’ Arxius; d’Es- 
pais Naturals; dc Proteccidi de Menors; d’Ordenaci6 de les Ca- 
rreteres; de Caixes d’Eshlvis de Catalunya; de la Fumi6 
P6blica; dels Consells Escolars; dels Serveis Socials; de Pesca 
Marítima; d’wuiparnents Comercials; dc l’Organitzack5 Co- 
rnczrcal; Llei Municipal i de REgim Local; de Successió Intesta- 
da; de Seguretat de les TnstaHacions Industrials; d’J3tadística; 
de Crea& de 1’Institut Cataih del Consum; Reguladora de 
1’Administracili Hidrhulica; de Crcaci6 de la Itxtituci6 de les 
Lletres Catalanes; Divisió i OrganikacirS Comarcal de Catalun- 
ya; Llei Forestal cle Catalunya; Llei de I’Esport; sobre Centres 



Recreatius i Turistics; Patronat de la Muntanya de Montserrat; 
de l’hstitut Catalh de Serveis a la Dona; d’Organitzaci6, Proce- 
dirrient i KEgiin Juridic de t’hdminixtraci6 de la Generalitat; 
d’Tnfmstnictures Flidrhuliques ... No els vull cansar més, senya- 
ries. 

Tot aquest treball legislatiu 6s obra de tots els grups parla- 
mentaris, i tots poden considerar-la prbph. Evidentment, i com 
6s lijgic, han reeixit amb major intensitat les posicions del Gmp 
majoritari que ha donat suport al Govern, per5 es pot afirmar 
que molt poques són les lleis en les yiiaIs no s’hagiii recollit, 
d’unrt o altra forma, aportacions dels diferents grups de l’opsi-  
ci6. 

També ha estat internsa Xa tasca de control del Consell Exe- 
cutiu, i aquí tamb6 6s lbgic que el protagonisme hagi anat a ch- 
mec dels gnips de I’opsició, i amb utla intensitat creixent: 494 
interpeldacions, 679 preguntes orals en el Ple, 554 preguntes 
erals en Comissió, 6.763 prepntes amb resposta escrita., . 

Crec que igialment rncreixen ésser recordades aquelles rcso- 
lircions d’especid impporthcia que, en cls diferents moments de 
la vida cl’aqucst Parlament, assoliren Xa unanimitat de tots els 
seus components: Resaluci6 sobre els Drets de la Infi’ancia; Re- 
solució sobre Discriminaci6 per Raons de Sexe; Resoluci6 so- 
bre la Comrncmxwió de la Declaració Universal dels Drets 
Humans; RcsoZuci6 sobre 1 ’Us de la Llengua Catalana; Resolti- 
ci6 sobre el Procés d’Integraci6 de 1’Estat Espmyd en les Co- 
munitats Europees; Resoliu36 sobre lii Deduaci6 del Catal& 
com a 1,Iengua Oik,ial de les Institucions Europees; Kesolucid 
sobre Xa Discrimina& i el Racisme; Resohici6 sobre la Decla- 
mi6 tlc 1992 corn a Any Olímpic Catal3, i, la més reccnt, sobre 
la Utilitxació del Catal& al Scnat. 

El rhpid i breu resum que estic fent sobre la vida de la nostra 
institució quedaria greument mancat si HO fes referbncia als 
trenta-sis rccLirsc)s d’inconst itucianal i tat que s ’han interposat 
contra lleis del nostre Parlamnmt. I també haig de fer referkncia, 
cn ayuesl surnxi recorregut, ds vint-i-un recursos d’incoszstitu- 
cionalitat que aquesta Cambra vil acordar d’interpsac contra 
nomics legals ernanaclcs de les Corts Generals. E1 fet que un 
29% de ics nostres lleis hagin estat combatudes per jnconstitu- 
cionalitat per part del Govern ccntrd i yuc, d’entre els mcursos 
resolts, les tres quartes parts lm hagin estat en sentit contrari a 
la constitucionalitat ens fa veure l’existkncia de lectures del 
bloc constitucional, per p a ~ t  dels brgans centrals, molt diferents 
de les qtie fa el riostrc Parlament, I a  qual cosa ha d’ésscr motiu 
d’espwial atenció per part de tots els grups. 

Una pregunta resulta obligada en aquesta commemoració: 
respon la nostra institució a allb que el poble de Catalunya té 
dret (z esperar d’ella? Una resposta concreta i contundent a la 
pregunta difícilment es p d r h  donar des de l’objectivitat absolu- 
ta: qualsevol resposta que s’ intent& partarja sens cirible una ch- 
rrega subjectiva, absolutament legítima, perb d ificilment 
coinpartihk per tots. Malgrat ai& aventuro que hom pot d i r -  
mar que la nostra Institució ha anat guanyant positiva inacluresa 
amb el temps: si b6 arnb les rigideses prbpies de certs mecanis- 

mes reglamentaris, amb totes les reserves que vulguin fer les 
seves senyories, no es pot negar que els problemes de la f i ta-  
hinya real arriben al Parlament. 

I, en relaci6 amb aquest punt, em permeto fer una observa- 
ci6: cal no oblidar que aquest Parlament té un marc legal, que 
en liti Estat de dret no ens 6s licit traspassw, no podem demanar 
ii la institució alib que no pot donar per rad de la seva compe- 
tkncia, i, si una iniciativa no pot ser tramitada per aquesta ra6, 
critiquin el mitrc, perb no censurin el quadre. Creguin que re- 
sulta particulament dolorós, en certes ocasions, pcr a la Mesa i 
la Presidhiicia, haver de rebutjar iniciatives que van mes enlla 
del que permet el nostre sostre competencial, perb tinguin pre- 
sent que res seria més destnictiu per al prestigi del Parlament 
que la futilesa dels seus propis pronunciaments per la impossi- 
bilitat de llur execuci6. 

Repeticlament s’ha lloat el clima de convivhncia des de la 
transici6 ciemocrhtica. Aquest 6s un dels nos&’es mes grans ac- 
tiris, que tots ens hem d’esforqar a conservar 1 pedmcioiiar. 
També en aixb el. Parlament de Catalunya ha estat repre- 
sentatiu: el civisme i la cortesia han estat la noma i, la clacon- 
sideraci6, l’excepció. El m&rit és de tots i estic convcnqut que 
continuarh essent-ho. 

En saludar i felicitar tots ells diputats presents per l’efemhi- 
de que celebrem avui, també vull recordar9 cn aquests MO- 
ments, tots aquells que han ocupat un esc6 en aquesta casa erA 
les dues :ulteriors legislatures, assolint una de les situacions mds 
elevades a que pot aspirar un ciutadh: Csscs elegit pels seus con- 
ciutadans per servir el pais, També saludar els meus antecessors 
en la Presidkncia, els Molt Honorables senyors Heribert Barrera 
i Miquel Coll, que avui estan a p i  presents entre nosaltres. I, 
dkuna manem especial, recordar aquells que ja  no cs troben en- 
tre els viuus, perb que tenim prcsents en l’exemple que ens dei- 
xaren: Alfans Garles Cornin i Ros, Josep Maria Poblet i GU~UTQ, 
Josep Maria Nolla i PanadEs, Pere Ardiaca i Mart€, Higini To- 
m s  i Majem, MariD Vila d’Abadal, Ramon Frinch i Baiges, 
Francesc Xdvier Puig i Andreu, Jaume Fonolleda i Aspert, Ra- 
mon Fernhndex Jurado, Joaquim Pibemat i Lleyxh, Jordi Peris i 
.Musso, Joan CornudelIa i Barberi, Joan Casanelles i Iban i 
Carles Cigarrin Rodiil. 
6s evident que aquest Parlament, cadascun dels seus grups, 

cadascun dels seus membres, poclien haver fet més per Catalun- 
ya. fis evident, t‘mbé, que estem lluny encara de la nostra ple- 
nitud. Perb aixb no ens ha d’irnpedjr valorar amb satltisfacci6 el 
que s’ha fet fins ara, que 6s a la vegada garantia i esper6 per R 

Ia tasca que haurem de prosseguir. 
Senyores diputades i senyors diputats, oblidem per utis mo- 

nnents les nostres adscripcions de partit, deixem per tins instants 
en suspens els nostres exclusius progames, abandonem per uns 
segons Ics prbpies thctiques i estrtQies, i acceptin la invitació 
d’aquesta Presidencin a unir-nos tots en una mateixa alegria per 
aquests deu anys de vida del nostre Parlament. 

S’aixecsz la sessi6. 
(ix un quart (runa &i migdia i vuit minuts.) 
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La sessi6 s’obre a un qirart de cinc de la tarda i set mirruts. 
Presideix el M. H. SI-. President del Purlnmcnt, acompanyat de 
tots els membres de la Mesa, la qual ks assistida per 1’Ui’dor de 
comptes. 

Al banc úel Govern seu cl M. H .  Sr. President de la Genera- 
litat, acompanyat dels H .  Srs. Coitsellers d’Economia i I” 4 [nan- 
cm, d’lhsenyament, de Cultura, de Política Territoriu1 i Obres 
Plibliques, d”AgricuEtura, Ramaderia i Pesca, de Treball, de 
Justícia, d‘lndústriu i Energia, i de CumerG, Consum i Turisme. 

Ordre del dia 

1 I Dehat i vutucid del Jlicínmeii de la Comissi6 +#Economia, 
Finances i Pressuposi snbre el Projecte de LEei de Pressupost 
de la Generalitat de Catalunya, de les seves entitats nuíbnomes 
i de les entitats gestores de la Seguretat Social per al 1990. 

2.  Interpel.Eaci6 al Consell Executiu Sobre la pulitica finan- 
cera i de l’oudennció de I’cstalvi a Catalunyrz. 

3, Muci6 subsegüent a lu interpel.laci6 al Consell Executiu 
sobre les DifiicuIfats del Sector Turístic. 

4. Mució subsegüent a In in terpeh36 al Consell Executiu 
sobre els Treballudurs E,Ttrangers a Catahva.  
5. Mmi6 subsegüent a Iu interpel.luci6 al Consell Executiu 

sobre la Pruduccib Agrdria. 
6. MociCi siibsegiient a la interpel.Eaci6 al Consell Executiu 

sobre la Política Lingiiística. 
7. Preguntes amb resposra oral. 

El Sr. PRESIDENT: Cornenp la sessih. 
El primer punt de l’ordre del dia és el debat i vota56 del 

Dictamen de la Comissi6 d’Fxonarnia i Finances i Pressupost 
sobre el Projecte de Pressupost de la Generalitat de Catalunya, 
de les seves Entitats Autbnoms i de les Entitats Gestores de la 
Seguretat Social per al 1990 i de les esmenes reservades per a 
defensar en el Ple. (Pausa.) 

Prqjectc de Llei de Pressupost de la Generalitat 
de Chtalunya, de les scvcs Jhtitats hutbno~ncs 

i de Ics 1Sntitats Gestores de la 
Seguretat Social pur ai 1 O90 

Atks que la previsi6 del debat de fes quatre-centes trenta-sis 
esmenes reservades per a defensar en el Ple, tot i suposant una 
reducci6 dels temps d’intervenció, comportaria una llarga dura- 
da del Ple, i d’acord amb el que disposa l’article 113.3 del R e  
glament, la Presidhcia va proposar i la Junta de Portaveus va 
acceptar en fonna unhnime --en termes no estrictament rigoro- 
sos-, una agrupaci6 d’esmenes d’acord amb els criteris se- 
güents: les esmenes a l’articulat s’ap~paran per articles i per 
grups parlamentaris; les esmenes al text articulat, que mitjan- 
p n t  la indusi6 de noves disposicions addicionals coinporten 
diversos plans d’actuaci6 del Consei1 Executiu, s’agsuparan te 
rnhticament i per grups parlamentaris; les esmenes a la totalitat 
de seccions i serveis pressupostaris s’agrupen per departaments, 
organismes autbnoms i empreses que en depenen; si només hi 
ha utla esmena, el tom es farA en el lloc que correspongui entre 

les agrupades i ordenant els gnips, naturalment, de menor a ina- 
jor. 

Per al debat, els torns tindran -a titol orientah- la d u d a  
següent: una esmena al text articulat, dos minuts i mig; a l’estat 
de despeses, deu minuts; dues esmenes, cinc minuts per al text 
articulat, i quinze per a l’estat de despeses; quatre esmenes 
agrupades ;tl text articulat, deu minuts i trenta per a l’estat de 
despeses; sis esmenes al text articulat, quinze minuts; quaranta- 
cinc a I’estat de despeses; i més de sis esmenes vint minuts per 
al text articulat i seixanta per a l’estat de despeses. 

Si els grups parlamentaris no soNiciten votació separada, les 
votacions es faran agrupades segons els torns de debat. 

La Comissi6 d’bonomia i Finances i Pressupost ha acabat 
els seus treballs i ha em& dictamen. Hi ha dgun diputat enca- 
rregat per la Comissi6 per a presentar el dictamen? 

El Sr. CLOTAS: Senyor President ... 
EE Sr. PRESDENT: Senyor Clotas. 
El Sr. CLOTAS: Demano la paraula, scnyor President, a 

efectes d’aclariment per al procediment de debat de Pressupost, 
afegint a les paraules del senyor President que ens trobem els 
gnips, que tenim ordenades de manera lleugerament diferent en 
algun cas les mateixes agrupacions que faciliten els serveis del 
Parlament. Lhgicament, en el moment que haguessin d’interve- 
nir més d’un diputat per aquestes esmenes, així es faria. 

El Sr. PRESIDENTS: Així es farh. No havent-hi cap diputat 
encamegat. (L’I, Sr. Lumrre demana la puraula.) Si? EI senyor 
Laturre tk la paraula. 

El Sr. LATORIW: Sí, senyor President, demano la paraula 
per una qiiesti6 d’ordre. A les phgines 9010 i 901 1 del Butlkti 
Oficiul del Parlament de Catalunya, nGmero 341, de dotze de 
r n q  de 1990, es publica el detall de 1’Estat de Despeses co- 
rresponent al Department de Treball. La nostra Agrupació par- 
lamenthria ha observat I’existkncia d’errors en la phgina 13010 
part R,  que reprodueix la part I3 de la phgina 901 1. Manca de 
publicar-se tota la part d’operacions de capital i financeres co- 
rresponcnt al Gabinet del Conseller, al Secretari General, a la 
Direcci6 General de Relacions Laborals i a la Direcci6 General 
rl’Ocupaci6. ks per aixb, senyor President, que demanem --en 
no haver-ho trol~t- en qrrin butlleti s’ha publicat la correcció 
dels errors esmentats, i en el supbsit que no s’hagi produit la 
publicaci6 de la correcció, demanem que la Mesa es pronunci’i, 
amb ~esolució motivada, sobre si 6s possible continuar Ia tarni- 
txi6 d’un Projecte de Llei de Pressupostos que no ha estat ínte- 
gramen t publicat. 

Grkies, senyor President. 
E1 Sr. PRESTT)F,N“T: Grhcics, senyor btorre. (Pausa. Remor 

de veus.) Per dos minuts se suspkn la sessi6 i prego ..., prego als 
senyors portaveus que s’atansin a la Mesa. 

(Lu sessici SE suspPn a iin quart úe cinc d~ la tarda i tretze 
minuts i es rep-& u dos quurts de cinc i tres minuts.) 

El Sr. l3R’E31DENT: La Mesa ha constatat que en la publica- 
ci6 en el Butlleti Qficiul s’hair duplicat determinats quadres i, 
llavors, en falten dos més; dos que s’han publicat dues vcgacles, 
i dos pcr tant, que no s’han publicat. Perb corn sia que tots els 
grups paríamentaris disposen de la documentaci6 suficient pcr a 
esmenar aquest error material que es va sofrir en el moment de 
la publicacili en el Rutlleti, si hi ha assentiment per part de tots 
els gnips -i cs repartiran a més a tots els diputats els quadres 
corresponents esinenarit aquest error de publicnci&, doncs, 
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seguiriem ;unb la tramitaci6 i es consideraria totalment esrnenat 
aquest error material. Hi ha asscntiinent? (Puusa.) 14 ha assen- 
timent. Moltes gsicics. 

Comenp el debat al Projecte de Llei, La prisnera esmena de 
ndmero 1, 6s una esmena de modificaci6 presentada pel Gnip 
parlamentari Socialista; per a deknsar-la té la paraula 1’Iklustre 
Diputat senyor M‘arti Camicer. 

El Sr. CARNICER: Senyor President, corn 6s h;ibituaí 
aquesta esmena s’hauria de deixar al resultat que hi hagués pas- 
sibles modificacions CII cl Pressupost. 

(Remor de veus.) 
El Sr. PRESIDTNI’: I’erd6, 6s que m’estava parlant el Vice- 

president primer i no he pamt atenci6 en e1 que ha dit finalment, 
que s’ha de guardar per ai final. 

El Sr. CARNICER: Aixb mateix, senyor President. 
(Remor de veus.) 
E1 Sr. PWfimENT: El Grup Popular té a aquest article pri- 

mer dues esmenes... No! una esmena, la número 2, per a la seva 
defensa té la pamula ..., també ho deixa per ai final. 

De manera que tots els altres grups: Grup Mixt, l’hgrupaci6 
del CDS i el Gnip parlarnentari Iniciativa per Catatanya, ho 
deixen per al final. 

Passem a l’article segon sobre Modificacions Yressuposth- 
ries. L’Agmpaci6 parlarnentkia del CDS t6 tres esmenes, que 
hi ha agrupades la n6rnero 11, 16 i 19; per a la seva defensa t6 
la paraula 1’Ii.lustre Diputat senyor Latorre. 

El Sr. LATORRE: Efectivament, senyor President, senyores 
diputades i senyors diputats, agnipaem la defensa de les esme- 
nes 11, 16 i 19. 

Darrerament hem estat insistint i denunciant el fet cte les im- 
port.ants diferkncies existents entre el pressupost que aprova 
aquesta Cambra i la seva liquidaci6 final. Parlhvem fa uns dies 
que aquesta diferhcia havia estat del 45% l’aany 1987, i del 
15% l’any 1988. Diferkncies que abasten el muntant totai d’allb 
que es recapta i es gasta, i molt especialment en corn es gasta. 
Una excessiva discrecionalitat atorgada al Govern, que bbvia- 
ment n’ha de tenir alguna -ningl‘r preth lliga-10 de mans-, 
pot desvirtuar absolutament aquest debat pressupostari, Creiem 
que el Govern no ha de gaudir de llibertat, quasi absoluta, a 
l’hora de fer les transfdmcies i modificacions pressuposthies, 
i creiem sobretot -i estem cada dia que passa més legitimats 
pcr a dir-hw qiie les modificacions pressupostiiies, o bé han 
de sci prkviament autoritzades per aquesta Cambra, algunes, o 
cmn a mínim s’ha d’i-nfomar de1 seu contingut al Pariament. 
En aquesta linia van les tres esmenes que hem presentat en 
aquest aiticle 2. 

L’esmeiia número 11 pretén la supressió de la part final de 
l’apartat quatre d’aquest arlicle, és a dir, pretén limitar les fa- 
cultats del Conseller d’&onornia i Fhimces, cl’autoritzar tram- 
ferencies que afectin els c&iits destinats a despeses de persmai 
que incideixin en un o diversos deprtaments o organismes au- 
tbrlolns. 

Anhlogament I’esrnena número 16 pretén limitar les facul- 
tats dels titulars dels departaments i dels presidents dels orga- 
II isines autbnorn s d’autoritzar transferkncies entre els crbdit s 
consignats en un mateix article del capítol yu;lrt, -triinsf&m- 
cies corrents--, facultats previstes en l’apartat sis. 

1, finalment, í’csmena número 19 -i amb aixb acabo- pro- 
posa afegit un nou apartat 9 a aqucst article 2 del Pxojectc cie 

Llei, rnitjanqant ei qual, el Departament d’Economia i Finmces, 
tingui l’obligació de donar compte a aquest Parlament de fama 
trimestral de totes les modificacions pressuposthries previstes 
als apartats 3 i 4. 

Grhcies, senyor President, senyares diputades i senyors di- 
putats. 

El Sr. PW3IDENT: Moltes grhcies, senyor Latorre. Suposo 
que el torn en contra es fd a totes les esmenes de l’article, 

Correspon ara, defensar al Grup Mixt les esmenes 14 i 17. 
Per a la seva defensa t6 la paraula lyIl*lustre Diputat senyor Ma- 
rih Pere. 

(Remor de veus.) 
El Sr. PERE: Senyores i senyors diputats, senyor President, 

acollint-nos a i’acord, i per facilitar el debat, jo acumular6 I’ex- 
plicaci6, la defensa de les esmenes fetes pel Partit dels Comu- 
nistes de Catalunya a tot el text articulat, i ho far6 d’una forma 
global, agrupant-les. Són I’esrnena 14,22,60,87.,. 

El Sr. PRESTDENT: Per&, també té la 61, que se l’ha obli- 
dat a la relaci6,61,. 

El Sr. PERE: Perdó, si, 87, 95, 97, 107, 115, 117, 120, 121, 
124, 126,128, 161,168,171, Les altres esmenes seran defensa- 
des pels mim d’lesquerra Catalana, quan ho creguin conve- 
nient. 

En el text articulat, el que marca I’orientaci6 politica dels 
Pressupostos que ens ha plantejat el Govern per al 1990, per a 
les nostres esmenes hem utilitzat cinc eixos fonamentals, que 
orienten les propostes que fem de canvi. El primer d’ells ha es- 
tat incrementar la invarsi6 ptÍblica en la linia d ’ d b a r  a m 20% 
rninim estimat, per tal d’afrontar I’atur esmictwmI que existeix 
al nostre país, i altres ternes que ja van ser expressats en la nus- 
Era esmena a la totalitat dels pressupostos, i per aiXb no les re- 
petirb. 

En segon lloc, i en un allre ordre de.coses, possibilitar la 
creació d’una estructura productiva prbpii de la Generalitat, és 
a dir, posar els fonaments per a un sector pfiblie catal8 amb em- 
preses competitives, fent que la inversi6 la canalitzin empreses 
prbpies, enlloc de la prioritat expressada pel Govern de la Ge- 
neralitat, que siguin empreses privades que ho €acin. 

En tercer lloc, regularitzar les prestacions salarials en la me- 
sura de passar alguns complements salarials als salaris reals, 
que s’incorprarien com a element de cotitmci6 a la Seguretat 
Social, reduint al mateix temps diferencials percentuals de sous 
d’alts cbrecs i de personal laboral i funcionariak fer realitat la 
LZci 17/85 de la Funció Pliblica que &u que <<l’increnimt sala- 
rid es farh a partir de l’entorn sbcio-econbmic)>, un 8% mínim i 
no l’esqtiifit i ridlcul6% que es d e s p h  dels Pressupostos de la 
Generalitat fets per Converghncia i Unió. En tercer lloc, seguint 
amb el mateix tema, augmentar i estabilitzar les plantilles pas- 
sant personal eventual a f”u; i aqui fem un pahtesi: m’agrada- 
ria fer esment d’im exemple concret, que p s a  color a Ies 
opinions expressades políticament; 6s el cas dels bombers de 
Catalunya, que estan fent un sobrehorari, s’ha rduyt horari 
menys a Barceíona, aixb volia dir incrementar personal; en con- 
cret, 250 nous bombers, pes acord dels treballadors i la Genera- 
litat, X en els Pressupostos 110 apareix aquest acord, Sembla que 
el Govern d’en Puj 1 ha dit als representants dels bombers que 
aixb ha estat per pressions dels altres grups polítics de la Carn- 
bra. La nostra const&ició és que el Govern, que és qui presenta 
cl Pressupost, no ha volgut, i la responsabilitat és d’ell perqiiE 

I.-- - 
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era el seu acord, i ho ha de resolhe a k í .  
En quart lloc, el quart eix, tot i segiiirit tot el seguit de pro- 

postes en la direcció que el deute pMic dc la Generillitat no es 
faci per concertaci6 de crkdits amb bancs, sin6 per emissi6 de 
deute públic. I aixb no perqik el Patit dels Comunistes de (3- 
talunyii pensem que l’emissi6 del deute és el millor, j a  que es- 
t.em per la. creacili d’un sector públic financer cat& a partir de 
la nacionalitrm56 de la banca cspmyola, sin6 perque akb  aba- 
rateix costos a l’Administmci6 i impedeix que amb diner públic 
es nodreixin els beneficis del capital financer. 

I, per últim, corn que parlar de pressupostos es parlar de pe 
litica, nosaltres tenim un model alternatiu que 6s la construcxic5 
d’una estructura fiscal prbpia i autosuficient per a Catalunya 
que faci necessari posar en qüesti6 I’Estatut i la Constitució, 
exercir e3 dret a Z’autodeterminaci6 i a la constmcci6 d’una no- 
va legalitat per a Catalunya i les nostres relacions solicihies 
amb els albes pobks, perb, d’una vegada, d’una forma lliure. 

Aquests scin els motius, els cinc eixos, senyores i senyors di- 
putats, senyor President, pels quals nosaltres presentem les dis- 
set esmenes al text articulat, que han estat defensades 
conjuntament per facilitar la discussió. 

Gficies. 
EI Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Perc. El senyor 

EI ~ r .  HORTALA: Senyor President, de moment em limitaré 

El Sr. PRESIDENT: Doncs, t6 la pdvaufa. 
E1 Sr. HORTALA: Des de ]’esc6 mateix, senyor President. 
El Sr, PRESIDENT: Molt be. 
El Sr. HORTALA: Senyor President, senyores i senyors di- 

putats, 1 ’article segon estableix els procediments per a les motli- 
ficacioiis pressuposthies. Hi ha dos tipus de modificacions 
pressupostbies: les modificacions pressupostihies que 110 tenen 
conflicte funcional i aquelles altres modificacions prcssuposth- 
ries que sí que tenen conflicte funcional; és a dir, aquelles mo- 
di€icacians que, malgrat que politicament es volen fer, la 
intervenció delegada no signa. En aquests CBSOS, el punt 9 de 
l’article 2 estribleix que, com que hi ha aquest conflicte, de per 
si prou significatiu, sigui el Conseller d’Econornia i Finances 
qui, pel seu compte i risc, els substmcii. 

Nosaltres entenem que aixh no 6s correcte ni est& identificat 
amb la prhctica que sobre ei particular existeix en aquests rno- 
ments a la resta cle pdr‘sos europeus, ni tampoc amb les fiincions 
estrictes que suposa una modificació en conflicte funcional. 

Per tant, el que proposem és que, cada vegada que hi hagi un 
conflicte d’aquesta mena, 6s a dir, quc politicament es pressu- 
posi una modificació i f*interventor, que és qui sanciona I’orcie- 
natnent de pagaments hi estigui en contra, no sigui el Conseller 
d’lkonomia qui assumeixi aquesta responsabilitat, sin6 que el 
Conseller d’konomia la motivi i sigui, solidhriarnent i manco- 
munadament, el Consell Executiu, el Govern de Catalunya, qui 
faci la substanciaci6 en qiiesti6. Perquk d’aquesta manera s’in- 
trodueix, per un costat, una tutela a favor de la responsabilitat, 
en aquest cas, individualitzada del Conseller i al mateix temps 
una cautela p r  a tot el que suposa el que s6n modificacions 
amb conflicte funcional. 

En conseqükncia, clernanem en el seu moment Ia votaci6 fa- 
vorable d’aqrresta esmena amb el benentks que no 6s una esme 
na d’intencionalitat ni ideolbgica ni politica, sln6 de pcrfwcio- 

Hortal& vol defensar la resta d’esmenes del Grup Mixt? 

a defensar l’esrnena nlimero 17. 

nament tknic de la tasca específica d’intervencid i de les res- 
polisabilitats que, quan h i  ha conflicte, corresponen ara corn ara 
a un sol titular del Departament o, en qualsevol cas, a un sol ti- 
tular de l’equip dc Govern. 

Moltes grhcies. 
El Sr. PRESTBENT: Moltes grhcies, senyor Hortalh. El Grup 

Popular té l’esrnena número 10 en aquest article. Per a la seva 
defensa, t6 la paraula l’lllustre Diputat senyor Curto. 

El Sr. CURTO: Senyor President, senyores i senyors dipu- 
tats, un any més 10 Grup PQPU~X defensem esta esmena de su- 
pressió --senyor Escudk, no 56 si ser& habitual, histbricn o 
prehistbrica-, per@ 1’62tirna part de l’apartat quaH d’est xti- 
cle segon clarament contradiu i vulnera l’article 42 de la Llei de 
Finances Ptibliques de Catalunya, que limita --esta Llei de Fi- 
mances- les transferkncies de crkdit; les limita només a les 
transferkncics que afecten els crhdits destinats a la despesa de 
personat. 

1 est debat -ja ho vaig dir en Comissi&- p o s d  a1 desco- 
bert una skrie de contradiccions habituals en una skrk d’arti- 
des, que nos diran des del Grup majoritaxi que ja ho preveu la 
Llei de Finances PiibIiqires de Catalunya, en uns altres articles 
que seran expressió Literal d’aquelln Llei de Finances, i en al- 
guns que, com est que estem substanciant, menyspreen sistema- 
ticament 10 rigor i els principis en que es fonamenten les 
finances ptíbliques quan es refereixen a la unitat de caixa, al 
pressupost anual, a la comptabilitat, al control i a la responsabi- 
litat. 

És evident que l’aplicabilitrtt i l’efichcia d’eestas principis no 
és norma que s’adapein a les peculiaritats econbiniques i Einan- 
ceres de l’Adrninistraci6 catalana, tal com es demostra en est 
apartat 4 de l’article segon, que, per mecliacib d’esta esmena, 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Curto. EI Grup 
parlamentari d’hiciativa per Catalunya t6 les esmenes 8, 12, 
15,20 i 21. Per a la seva defensa, té la paraula I’Hlustre Diputat 
senyor Saura. 

El Sr. SAURA: Grhcies, senyor President. Aquest article és 
el primer ~rticle de tot un seguit d’articles del text articulat que 
fan referkncia als procecliments i a la gestió d’aquest Pressu- 
post. Hi ha iina segona part del tcxt articulat que far& referkncia 
a les disposicions addicionals, on fonamentalment els grups de 
l’oposici6 plantegen alternatives politiques a les conselleries. 

He de dir quc la confiontació o la nostra discrephcia en re- 
laci6 amb aquest article, es rnantincld al llarg de molts articles 
en relació amb tres punts. Pensem que el text articulat que se’ns 
planteja 6s un text no transparent, que no fa que el Consell &e- 
cutiu faci dc la gesti6 del Pressupost una Sesti6 transparent. 6s  
un text articulat que no permet el control parlamentari i 6s un 
text articulat que, en definitiva, permet que es desvirtui’ el que 
aquesta Cambra durant aquesta sessi6 aprovaril. 

En aquest sentit, I’article 2, cl de moúificacions pressupost& 
ries, en definitiva faculta que el Consell Executiu pugui fer tot 
allb que avui aquesta Cambra no pot fer. El Consell Executiu, 
d’acord zunb aquest article, pot fer modificacions pressuposti¡- 
ries d’un departament a l’altrc, cosa que aquesta Cambra avui 
no pot k r .  I en relaci6 amb els controls quc e1 Parlament tt5 en 
relaci6 amb ics modificacions parlmenthries, prhctiarnent són 
inexistcnts. Aixb, ho dernostrcn les successives E iquidacions del 
Pressupost, ho demostren els informes de la Siadicatura de 

intentem suprimir. 
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Comptes, fins al punt que pdern dir que sovint el Prcssupost 
que aquesta Cambra avui aprovarh ser5 paper mullat I Aprovem 
el que aprovem q u i  avui, el Consell Executiu a final d’my farh 
tina clesviaci6 importmtlssirna del que avui s’aprovi. 

6s  en aquest sentit que el nostre Gmp, en relació amb aquest 
article, planteja cinc esmenes: tres de supressió; clc les tres de 
supressió n’hi ha dues que f,m referEncia que el Consell Execu- 
tiu no pugui Ccr transferbicies de crWit d’un departament a un 
altre, que 110 pugui fer allb que avui aquesta Cambra no pot fer. 
Hi ha una. altra esmena de suprcssi6 en relacib amb la necessitat 
que, en relació amb la catalogació de llocs de treball, pugui ser 
excepcionalment ampliablc la despesa priblica, E hi ha dues es- 
menes d’acldici6; esmenes quc van en el sentit de la transparkn- 
cia i del control pressupostari. 

L’csmena 20, quc prcsentem, és una esmena que determina 
que trimestralment existeixi una infomaci6, per part del Con- 
sell Executiu, en d a c i 6  amb les modificacions pressuposthies, 
que si b@ que esth prevista a. la Llei de Firiances fibliques, esth 
prevista molt gedricamcnt. I l’esmena 21 determina que, en 
aquclles modificacions pressnpostiries on les consignacions es 
modifiquin cn un import superior d 20%, sigui preceptiu l’iin- 
fomie favorable de la Cornissili d’Fxonoinia i Finances del Par- 
lament. 

GrAcies, senyor Presiclent. 
El Sr. PRESTDENT. Moltes grhcies, senyor Saura. Passem a 

les esmenes del Grup Socialista: la 6,7,9,  13 i 18. Per a la seva 
dcfensa, té la puauln 1’Tl.lustre Diputat senyor Mati  Carnicer. 

El Sr, CARNICER: En aquest cas, coincidirh la defensa amb 
les esmenes que ha enumerat el senyor President: 6, 7, 9, 13 i 
I X .  

Volia co1nent;ar la tneva intervenció recordant, segurament 
de forma totalment innecesshria, perb recordant als senyors di- 
putats, i sobretot recordant a la majoria, i’ariicle 49 de I’Estatut 
d’htonornia: <<Correspon al Coiisell Executiu o Govern l’ela- 
bració i aplicació del pressupost de la Generalitat, i al I’arla- 
ment el seu cxAmen, esmena, aprovació i  control.^ 

D’alglguna manera, ei1 aquest text es reflecteix el que en el 
in6n dcrnocritic 6% molt clar, que el Pressupost és a la ve@a 
l’expreusi6 rl’unes prioritats, d’tmes voluntats polftiques quc 
s ’expressen qumtificadament i econbrnicament, Evidentment, 
121 mechica pressupasthia exigeix tamb6 un cert nivell de fle- 
xihilitat necessari per poder ajustar-se cz esdeveniments o a peti- 
tes variacions quc puguin succeir. Aixb s’articuka en la Llei de 
Fiiiances de Catalunya, en concret en el seu article 42, que dis- 
posa de quina manera el Conseller d’Fxonornia i Finances p- 
drh acordar trmsferhcies de crhclits, amb un conjunt de 
limitacions. 

Aixb havia estat aplicat pcl Consell Executiu durant uns 
quants anys; si no mal recordo, fins RI 84 o fins al 85 es va res- 
pectar aquesta normativa, perb a partir d’un moment determinat 
veiem corn apareixen en les lleis de pressupostos una regdaci6 
del tipris que ens apareix enguany, que diu: <<Les modificacions 
de crkdits pressupostaris s’han d’ajustar ai quc disposa aquest 
article>>, l’article 2 del que estem parlant, 4 al que disposa so- 
bre aquesta matkrh la Llei de Finmces Phbliques en ayiiells 
punts que IW s6n modificats per aquesta Llei.>> El que passa és 
que la Llei de Prcssiipt iriodif icii prhcticarnent la totalitat de 
l’article 42 i ccmvertcix cl rBglm de tnuis€er&ricies e111 una ~nma 
de xec en blanc, de tal6 en br inc per 211 Consell Executiu, con- 

vertint en iin exercici, que en alguns morncnts pot arribar a 
semblar inlitii, la discussi6 d’aquest Pressupost. Per ¶LI&? 
33oncs, miri, si vostks prenen, fan un exercici, per exemple, en 
relaci6 amb el pressupost, el darrer pressupost del que tenim 
dades liquidades en aquest moment -e1 de l’any 1988- veu- 
ran que, sobre un pressupost inicial de 667.000 milions de pes- 
setes, s’hi van incorporar uns romanents de 2,800 milions, es 
van ampiiar crkclits per 58,000 milions, es van fer transfexkncies 
amb més i amb menys per 13,000 milions, altres arnpfiacions 
per 39.000 milions, i es van anullar, al final del Pressupst, 
24.000 milions de despeses que no es van gastar. En conjunt, 
14.1 .O00 milions de pessetes de modZicaci6 pressuposthrh so- 
bre un pressupost dc 600.000 milions de pessetes, Més de1 20% 
del Pressupost. 

fis a dir que, a nivell global, ja podriem fer una primera 
constatació que és la desvirtuaci6 de la voluntat cl’aquest Parla- 
ment per l’aplicació de l’article 2, que és al voltant del 20%. 
Perb aquesta xifra relativa, quc en si mateixa 6s molt important, 
es converteix en quelcom relativament esgarrifós quan fem una 
cublisi per departaments. Saben els senyors diputats que el De- 
pamament d’ Agricultura l’any 1988 va fer modificacions de 
crkdit que representen el 60% del Pressupost aprovat inicial- 
ment? Saben que el Departament d’lkonomkt i Finances 4-1 
vigilant del Pressupo$t- va fer modificacions que representen 
el 56%? Saben que la Conselleria de Govemaci6 va fer modifi- 
cacions que van representar el 48%? Treball, el 43; Justicia, el 
42; Corneq, Consum i Turisme, el 45. Solament per xifrar-ne 
alguns, els més importants. Tots, a tots n’hi ha, eh? N’hi pot ha- 
ver per a tats: Política Temitorial i Obres Públiques, el 3 1 %. 

fis clar, quan un analitza aquestes dades i va a l’artide 2, re- 
almcnt queda descoratjat. La feina que estern fent aquf, la dis- 
cussih que entre tots estern portant, amb el concepte que cada 
un té de Catalunya i del que és miilor per al nostre pais, després 
no serveix per a res, perquE el Consell Executiu, en I’article 2, 
fa el que li sembla, i desvirtua politicament i econhmicament 
tot allb que estem aprovant aqui, PerquE no és sohment per de- 
partaments; també podríem fer una anhlisi pel tipus de despesa. 
Saben que en el capítol 2 de l’any 1988 hi ‘havia previstos 
19.000 milions de pssetes i es van aprovar modificacions que 
representen 7,600 milions de pessetes, el 40%? O que, gairebé 
la meitat dels crkdits destinats a inversions l’any 1988 van so- 
frir modificacions? 6s greu. 6s greu perque representa, a la nos- 
tra manera de veure, dues coses: una, la necessitat de canviar 
aquesta regulació -i en aquest sentit van totes les nostres es- 
menes-, la necessitat d’anar a una regulació COM la que pre- 
veu l’article 42 de la Llei de Finances, perb, sobretot --sobre- 
tot- reprcsenta una rncvlera de fer política de, l’<<anar fem, i 
de l’c<awar tirant>>, i que el pressupost no 6s res mds, per a la ma- 
joria d’aquest Parlament, no i% res m& que un trbrnit fonnal, 
necessari, que cal complir, que en cap cas nu significa ni cap 
prioritat ni cap voluntat, perque, si fos així, se l’estudiarien 
mbs, se’l mirarien millor, i no caldria que en aquest moment els 
haguessim de dir que vostEs fan massa modificacions: fan mo- 
dificacions que en molts casos superen, com he dit, Ia meitat 
del Pressupost c l ’ m  dels departaments. 

Aixh parla molt ’oc en fiivor dcl seu rigor, molt poc en fa- 
vor de la seva seriositat, i cal caliviar aixh, I wii manera de can- 
viar-ho és suprimir totes aquestes patents tle cors i deixx 
I’ntticle 42. Ser& m6s difícil, perh aixb tamb6 els obligar% trc- 
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ballar amb mes rigor i a treballar tnillor. 
El súmmum de l’article 2 ve quan I’oposició diem: <<Escolti, 

perb malgrat tot, com que no els aconseguim de cmvhcer,  
COM que vot& continuen fent allb que eis sembla, corn a mínim 
ens ho expliquen.>> Com a rninim, ens ho expliquen, i els dema- 
nem tots, tots els grups de l’oposici6, lm conjunt $’esmenes 
d’addiciii en el qual els demmern que ens expliquin el que fm, 
que ens ho diguin, quan fan una trmsferhcia i per qu& la fan. I 
aixb ens ho rebutgen; ens ho estan rebutjant tradicionalment, 
per6 no sempre, perqule s’ha de dir que fms a l’any 86 hi havia 
en l’artiwlat del text pressupostari un article -en el cas del 85 
era el 6.3- que deia, textualment: <<El Departament d’&on~- 
mia i Finances ha de donar compte a Xa Comissi6 d’Econamia, 
Finances i Pressupost de les transferkncies de crkdit que fan re- 
ferencia als punts anteriors, i ha d’explicitar, mitjanpnt una 
rnembria explicativa, d s  canvis que s’han produ’it en els pressu- 
postos.>> Aixa 6s necessari tarnar-ho a retrobar, perquh si vos- 
tes, com a rninim, no respecten la voluntat d’aquest I’arlanm~t, 
CQ~II a mínim tambk expliquin-nos que és el que fan, com modi- 
fiquen el Pressupost. Si no, es pochan trobar que el debat pres- 
supostari perdi tota la seva virtualitat, perdi tota la seva 
necessitat, i aixb no 6s bo per al. pais, no 6s bo per a vostks, na 
6s bo per al Govern, no és bo per a tots plegats. I, en qualsevol 
cas, tímbk, una última refer8ncia. Aquesta no és solament una 
reflexi6 que els €em des de l’opasici6; també la Sindicatura de 
Comptes, en diferents moments, en diferents exercicis, ha fet 
referhncies a la necessitat d’estructamr i documentar -perqu& 
a més a mbs, no és que €10 ens ho expliquin bB, al Parlament: 6s 
que ni tan sols en la seva rnechnica administrativa interna estan 
ben documentades les transferhcies de &dit, Tamb6 aixh ho 
han de millorar. 

Sens dubte, totes aquestes esmenes vim en la voluntat d’in- 
tentar millorar l’addnistració ecoitbrnica del país, i aquest 6s 
UII article que, des del nostre punt de vista, és gairebé tan im- 
portant COM e1 mateix Pressupost; gairebd tan important com 
les esmenes a la totaIitat al Pressupost que hem presentat. Per 
quk? Perquk, si deixem i’article amb el seu text actual, a pmir 
d’aquest moment vostEs podran ..., el Govern, el Consell Execu- 
tiu, tindrA moltes mes cornpetkncies que aquest mateix Parla- 
ment sobre un text que el mateix Estatut diu que 6s una de les 
potestats d’aquest Parlament. 

Moltes @cies, senyor President. 
El Sr, PWIDENT: Grhcies, senyor Mani Carnicer. Per a 

un torn en contra té la paraula E’Illustre Diputat senyor Raimon 
Escudk. 

El Sr. ESCUDÉ: Grhcies, senyor President. Senyores i sen- 
yors diputats, a reserva del que passi divendres o dissabte a m b  
les esmenes a la totalitat de departaments o d’organisrnes autb- 
noms, l’estat de despeses, els crkdits consignats ja van quedar 
definitivament consolidats en el debat en Cclrnissi6, com saben 
tots vostks o, almenys, les diputades i els diputats que eren 
membres, O que són membres de la Comissió d’Fxonumia i Ei- 
nances. Ateshores, el que preveu aquest article 2 es, per via 
d’excepci6, la possibilitat que el Consell Executiu o el Conse 
ller d’Ecomomia i Finances, o en alguns casos els consellers, 
puguin introduir modificacions parcials durant I’ exercici en 
aquestes partides ja fixades. 

Aleshores, els grups de I’oposici6 han presentat diverses 
modificacions a aquestes poques excepcions, i en farem un re- 

phs: a L’czpartat segon hi ha I’esitena n~mero 6, del Grup Socia- 
lista, que té un text en línies generals anhieg al text del Projecte, 
amb urla redacci6 diferent, L’dnica diferkncia és que parla de 
no possibilitar les partides d’augment i no nomes les de rninora- 
ci6. Fora d’aixb, hi estem d’acord. Nosaltres creiem que el text 
actual, que ja ve de lluny, 6s un text hgil, i com bd deia el sen- 
yor Mmi Carnicer, l’apaxtat primer -en selaci6 amb aquest se- 
gon- quedis clar que I’apartat c) --no tot I’mticle 42, l’apartat 
c) de l’micle 42 de la Llei de Finances Públiques de Catalun- 
ya- queda modrficat per aquest apartat segon, i nosaltres ente- 
nem que aquesta agilitat és positiva, En I’apartat tercer hi ha 
una altra esmena del Grup Socialista, que l’finic que fa és po- 
sar-hi una referhcia c? l’article 42, perquk, com han vist, el sen- 
yor Martí Carnicer té una especial preocupaci6 per la 
perviv5ncia de l*article 42. Aquí, el que li hem de dir és que 
aquest apartat 3 fa referkncia. r? les facultats del Cmsell Exmu- 
tiu, i I’article 42 --com b6 sap el senyor M a t í  Carnicer- fa re- 
ferhcia a les cornpetkncies del Conseller d’eonornia i 
Finances. Les referhcies a les compethies del Consell Exe- 
cutiu són CD. t’article 41; per tant, no veiem objecte que en 
aquest apartat -almenys en aquest apartat tercer- es faci refc- 
rkncia a les compethcies del Conseller cl’Ekmomia i Finances. 

Només a ia lletra a) d’aquest apartat hi ha l’esmena mimero 
8, del Grup d’hiciativa per Catalunya, que pretén suprimir una 
competencia del Consell Executiu7 que 6s una competencia tan 
genera! i tan universal que només per via de dret comprat diré 
que la Llei General Pxessupostbia tamM preveu a nivell d’Es- 
tat aquesta possibiiitat, concretament en I’article 67, apartat pri- 
mer, Iietra a). 

Hi ha una altra esmena, la nrimero 9, del Grup Socialista, 
que especifica que quan les trmsfer&ncies passin del 10%, es 
necessita -diu- l’infome previ favorable de la Comissió 
d’Fxonomia, i el senyor Mxti Carnicer ens Jlegia I’article 49 de 
1’Estatut --que el penso utilitzar al llarg d’aquest debat- i d l h ,  
carn ell mateix ha ~ ~ ~ n t p t ,  directament, clarment, especifica 
que d Consell Executiu és qui gestiona, qui aplica d Pressupost 
i aquí el que pretén el Grup Socialista, en aquesta esmena nd- 
mero 9, és que hi hagi un informe favorable, previ -per tant, 
és vinculant, de la Comissió d’konomia i Finances del nostre 
Parlament. Nosaltres entenem que aixb no sols és inviable, no 
sols 6s poc &i, sin6 que a més a més és antistatutmi. 

En I’apartat 4, les esmenes que s’han plantejat, n’hi ha una, 
la 13, que és el mateix tema d’abans, del senyor Marti Carnicer, 
de fer referencia a l’article 42 -ja hem parlat abans que aqui 
no correspon, en aquest apartat, parlar de l’article 42-, i les al- 
tres tres, la 10, 11 i 12, respectivament, del Grup Popular, de 
l’Agmpaci6 del CDS i del Grup d’hiciativa per Catalunya, el 
que pretenen totes eltes 6s suprimir la possibilitat que el Conse- 
ller d’lkonoda i Finances pugui autoritzar les transfer&ncies 
de crhdits de despes  de personal que incideixen en un o mks 
departaments o organismes autbnorns. Aqui és evident que 
aquesta facultat és conseqühcia instrumental d’acorús del 
Consell Executiu: el Consell Executiu pren uns acords, i la inci- 
dencia en el tesreny del personal d’aquesta seadequació d’acti- 
vitats dels departaments, aleshores es confia al Conseller 
d’P~onamia i Finances la possibilitat d’autoritzar aquestes 
trmsferkncies que ---hi insisteix- és conseqii&ncia d’un acord 
previ del Consell Executiu. Per tant, entenem que de tot punt és 
necessari el manteniment del text. 
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Pel que €a a l’apartat clnquk, hi ha dues esmenes: la 14, [fel 
Grulj Mixt, i la 15, d’hiciativa per Catalunya, que el que prete- 
ticn 6s eliminar una referkncia de prudkncia, de cautela econb- 
mica, si més no, que 6s aquella que diu que des  modificacions 
pressupostiiries 110 paíen significar, en cap cas, un increment de 
la dcspesa pública>>. Aleshores, aquestes dues formacions poli- 
tiques pretenen eliminar aquesta lhitaGi6. Nosaltres entenem 
que 6s bo que en ei Pressupost s’especifiqui que aquestes modi- 
ficacions no poden significar un increment de la despesa públi- 

En l’apartat sisi: hi ha una unica esmena del Centre Demo- 
critic i Sacial, I’6nic motiu d’oposieib de la qual 6s que entre 
els crkdits susceptibles de ser transferits hi hagi les correspo- 
nents al capitol quart. Aqui hem cl’observar -prqu6 aquesta 
és una esmena que ja ve d’anys, també- que, tal corn diu el 
mateix apartat 6 cfc l’xtick 2, ha de ser despeses consignades 
al mateix article; per tant, la naturalesa juridica del perceptor - 
quc no 6s nominatiu- 6s la mateixa. Per tant, no hi ha necesxi- 
tat, de cap manera, no hi ha cap perill -almenys el nostre Grup 
no hi veu cap perill- del manteniment de la possibilitat de fer 
aqtiestes transferkncies, taarnbd, dintre del capital quart; hi insis- 
teixo, mentre sigui, corn diu el text, dintre del mateix article. 

Quant a I’apartat 8, hi ha una esmena del Grup Mixt, pcr co- 
rnenpr, que pretén que el Conseller d’konomia i Finances - 
questa l’ha defensada el senyor Hortal&, com a representant 
del Grup Mixt pel quc fa a aquesta esmena-, dient que, quan 
la intervenció delegada posa dificultats, que no pugui ser. el 
Conseller d’Econornia i .Finances qui adopti la resoluci6, sin6 
que ha de ser el Covem. I ha invocat. com a xgwmeiit, dir que 
Es el general d’Europa. Jo no tinc excessiva Iegislaci6 compara- 
da, per6 si  que tiric Ia que 6s més a la vora, a la nostra mh, al 
nostre abast, que és la Llei General Preswiposthria, article 68, 
apartat. primer, que aquesta compethcia la d6na tambd el Mi- 
nistre d’Uisenda. I deshores, nosaltres, tanM en aquesta línia, 
igual corri en la Llei General Pressuposthia, entenem que és 
adequat que. sigui el Consellm d’konomia qui resolgui aquest 
conflicte intern dc l’Aclministriici6, i no pas el Coimil d’Adrni- 
nistració. 

I, aleshorcs, per acabar aquest article 2, v h e n  una sErie 
d’eslrienes, la 18, la 19, la 20 i la 21, que el que fan 6s insistir, 
una vegada mks -jo ja procuraré cn intervencions posteriors 
fer una rhpida visi6 del tema, només-, Ia qüesti6 de l’informe 
trimestral d’aquestes rnathrics, tipus d’eesmenes que, corn saben 
vnsths, s’aniran repetint al llarg del text. Aleshores, lbgicament, 
corn cada any, la posició del nostre Grup és invcxar l’article 83 
de la Llei de Finances lihliques, que d h a  tats els requisits per 
fer aquestes informacions. I aleshores, algun senyor Diputat 
que fa senyals de dissentiment, com el senyor Marli Carnicer, 
tamhk sap --i, per tant, m’ho estalvio de fer- que, a part 
aquesta remissió a la legislació existent i aplicable i 110 maclifi- 
cada, hi ha en el nostre Reglament una bona colla clc mecmis- 
mes per obtenir informació, per fer aquest control que ens 
cxplicava el senyor Mnrti Camicer, que el Parlament pot fer, 
sobre I ’activitat cconbrnica o pressuposthia del Govern. 

Aqui, senyor President, hauria d’acabar Ia meva intervencid 
anunciant que, per t‘mt, pels motius que he exposat, votarem en 
contra de la totalitat d’aquestes esmenes. Perd voldrh -si 
In’ho pemet- contimix uns pocs minuts més fent refcrhcia a 
les csmenes que ha defensat 1’Tlhstre Diputat de la foqa pofiti- 

Gil. 

ca del Partit dels Comunistes de Catalunya, perquk em sembla 
molt positiva l’agrupaci6 que ha fet i, per tant, crec que, mal- 
grat que alguna d’aquestes esmenes coincideix amb esmenes 
d’altres grups, jo diria que 6s bo i que és de plena cortesia par- 
laryienthria que jo li faci un comentari a les esmenes que ha de- 
fensat el senyor Pere. Concretament, a més a més d’aqucsta 14 
que ja he judicat prkviament, ha defensat l’esmena número 22, 
que fa referencia a la generaci6 de &dits, o sigui, a l’article 
30.,,, perci6, l’article 4. L’esmena pretén que la quantia dels cr&- 
dits generats a conseqühcia d’un trasphs de funciuns als ser- 
veis deixi de tenir text actual que diu que: ctla quantia dels 
crhdits no pot esser superior a t’import de les transferkncies>>. 
Aixxb potser és molt lurnh, 6s molt desitjable, perb pressuposth- 
riament seria desastr6s que s’acceptessh uns serveis --el tras- 
phs  d’uns serveis-, obtenir uns recursos transferits per atendre 
aquests serveis i que despres paguéssim ... consignéssim crkdits 
addicionals. Seria un deficit pressupostari, i com que aixb, ente- 
nem que 6s bo que no es pugui --ni en el terreny legal- esta- 
blir-ne, abocczr-ne la possibilitat, per aixb inantenim el text que 
diu que: <(no pot ser superior a l’iinport de les trdnsferkncies 
consignades)). 

Pel que fa referkncia a l’esrnena 60, aquesta esmena 60 afec- 
ta l’micle 8, que és la contractaci6 directa d’inversions, Aquest 
terna de la possibilitat del Consell Executiu, despres al seu mo- 
ment en parlarem amb els altres grups, p r h  el fet que hi hagi 
una cuntractaci6 directa és un mecanisme utilitzat per totes les 
administracions -i corn veurem després- el lirnit que fm el 
Projecte de Llei, per exemple, 6s forqa inferior ai límit del Pro- 
jecte de Llei de Pressupostos de 1’Estat. Per tant, tampoc podem 
acceptar aquesta esmena. 

Pel que €a referencia a l’esrnena 87, és la qüestió que els es- 
tudis i treballs temics s’hauran de publicar en els temninis que 
marca la Llei, en el DOGC, per a la seva publicitat i coneixe- 
ment. Com que desconeixem quins terminis són aquests -jo 
diria que no existeixen- tampoc podrem abonar la posició de1 
Gnip Mixt en la vessant del Partit dels Comunistes de Catafun- 
Y a* 

Quant a I’esmena 97, fa referkncia a suprimir ... Perdó, la 95, 
si,.. La 95 fa referhcia a la necessitat que quan s’adquireixi un 
edifici per part de la Generalitat, sempre s’ha de comunicar al 
Parlament -se n’ha de donar compte al Parlament- qu4m el 
Projecte de Llei preveu que aixb es faci quan supera un any. I 
entenem que 6s lbgic que sigui quan supera I’any, perque abasta 
rnks d’un exercici, si és dins del mateix exercici ja esta previst, 
en el mateix document pressupostari que s’estA discutint. 

L’article 90 .... Perd6, l’esmena 97 --corn deia- fa referh- 
cia a l’execució anticipada de projectes d’inversió d’ensenya- 
ment, d’acoxd eI Departament d’Ensenyament amb els ens 
locals, bisicament, els ajuntaments. I, curiosament, aquesta es- 
mena vol suprimir I’expressi6: <<i si s’escau, adjudicades per les 
entitats locals>>; vol dir que aquest Gmp s’oposa que mai l’ad- 
ministraci6 local pugui adjudicar aquestes obres. Nosaltres 
creiem que s’ha d’atendre al conveni que preveu l’artide que es 
pot signar entre el Departament i l’ajuntament i, efectivament, 
si en el conveni hi ha una part que sigui el mateix ajuntament, 
creiem que 6s bo que ets ajuntaments tamM assumeixin un pro- 
tagonisme en aquestes activitats, i per aixb es facilita I’execució 
anticipada, doncs, que l’ajjuntament pugui executar, pugui adju- 
dicar les obres i; per tant, tampoc acceptariem aquesta esmena 
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de supressió. 
Pel que fa referkncia a l’esmena 107, entrem en ~m tema que 

és més polític que econbmic, que és el tema de la limitació de 
[’augment de la despesa pública, i, aleshores, el senyor Pere, 
s’oposa que aquesta limitaci6, que especifica l’asticle, existeixi. 
Evidentment, nosaltres, en aquesta línia que dkiem d’austeriht, 
ens oposem a tota alegria pressuposthria, 

Pel que €a a I’articte 115 ..., perd6, a l’esmena 115, entra, eI 
Partit dels Comunistes de Catalunya de Catalunya, en tuta una 
skrie d’esmenes de qüestions laborals. Jo comprenc la posició 
de l’agrupaci6 o de la foqa politica en qiiesti6, perb entenem, 
com fan les esmenes 115, 117, 120, 121 i successives, d’elimi- 
nar el topali al marge d’increments de les retribucions dels fim- 
cionaris, del personal d’altres categories, d’ incorporar els 
triennis, les gratificacions, els ajuts familiars i el complement 
de productivitat en el so11 base, potser 6s molt humh desitjar-ho, 
perd entenem que seria molt poc útil, no ja per al Govern de la 
Generalitat, sin6 per al funcionament de la nostra institució i, 
per tant, doncs, també ens hi hem d’oposar. 

1 aixi, successivament, van venint totes aquestes esmencs, 
deixant per al final la 161, 168 i 171, que, carn apuntava taInb6 
al Sina1 de la seva explicacih el senyar MMiA Pere, fan referhn- 
cia a la qüesti6 de l’endeutament i limiten la possibilitat d’accés 
a I’apelhci6 publica i a I’endeutment per a realitzar una seric 
d’activitats d’inversió. Aleshores, nosaltres, que no tenim 
aquesta visi6, diferent --anava a dir sectihia- de les forces 
econbmiques del país; nosaltres entenem que limitar, limitar la 
possibilitat d’accés al &dit extern a la Generalitat, en totes les 
seves facetes, d’apellació al públic, de deute p~blic ,  de crkdits 
bancaris interiors i exteriors, 6s dolent, val més tenir un venta11 
de possibilitats per poder jugar, per poder obtenir les millors 
condicions i; per tant, tambe ens Q P O S W ~ ~  a aquest conjunt 
d’csmenes. 

Vol dir que, en dehi t iw,  senyor President, senyores i sen- 
yors diputats, 110 sols ens oposarem a l’adopci6 d’aquestcs 15 o 
16 esmenes que s’han defensat en l’article 2, sin6 també, arribat 
el moment, ens oposarem a les esmenes que ha defensat el rep- 
resentant del Partit dels Comunistes de Catalunya. 

Moltes gracies, senyor President. 
El Sr. PRESRIENT: Multes grhcies, senyor Escudg. Pas- 

EI ~ r .  S ~ C I ~  RAMOS: Senyor President.., 
El Sr. PRFSIDENT: El senyor Sánchez té la paraula. 
Ei Sr. Sk&CHEZ RAMOS: No ... 
El Sr. PRESIDENT: Per quin motiu? 
El Sr. S Á N C 1 . E  FAMOS: No, penso que d l b  que ha dit de 

El Sr. PIIESBENTr No. Ha dit que ho anava a dir, perb 110 

El Sr. SÁNCHEX RAMOS: BE, com un parentesi ... 
EI Sr. PRESIDFWT: La Presidkncia ho ha enth en aquest 

~1Sr.S~NCElE;ZRAMOS:Mclltes grkies. 
El Sr. PRESDENT: Gricies. (Pausa.) Passem a les vota- 

cions de les esmenes de I’AgmpaciÓ parlamenthria del CDS. Es 
poden votar conjunbrnent? Doncs, es voten conjuntament. 

sem.. t S í ,  el senyor,,, 

wxtiuiw s e h  podria fer una... 

ho ha dit. 

sentit, que no ho ha dit. 

Vots a favor ... (L’I. Sr. Curío demana per parlar.) 
Si, el senyor ... el senyor Curto, vol demanar votaci6 separa- 

da, no? 

El Sr. CURTO: No President, jo pregaria a esta Presidhcia 
si podria dir els ndrneros de les esmenes. 

El Sr. PRESIDENT: S6n les riumeros 1 I, 16 i 19. 11, I6 i 
19. Con,juntnrnent? 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Les esmenes i I ,  16 i 19 han quedat rebutjades per 37 vots a 

favor 62 en contra i cap abstenci6. 
Votem ara les esmenes del Grup Mixt, les números 14 i 17. 

Es voten conjuntament? El senyur Martí Camicer en demana 
votació separada. Per consegiient, votem, en primer lloc, l’es- 
mena número 14. 

Vots a favor? 
vots en conm? 
Abstencions? 
Aquesta esmena, la número 14, ha quedat rebutjada per 6 

Votem a continuacih l’esmena nihero 17. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions‘? 
Aquesta esmena, n h e r o  17, ha quedat rebutjada per 37 vots 

Votem ara l’esmena ndrnero 10, del Grup Popular. 
Vots a favor? 
Vats cn contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena, la número 10, ha quedat rebutjada per 37 

vots a favor, 62 en contra i cap abstenció. 
Votem a continuaci6 les esmenes del Grup parlamentari 

d’lniciativa per Cdtalunya, que són la 8, les esmenes niimeros 
8,12,15,20 i 21. 

vots a favor, 62 en contra i 31 abstencions. 

a favor, 62 en contra i cap abstenció. 

(L’I. Sr. Carnicer demana la paraula.) 
Votació separada, senyor Martí Camicer? 
El Sr. CARNICER: Senyor President, la n6niero 15. 
El Sr. PRHLaENT: La nllimero IS. Doncs, votem 1a 8, 12, 

20 i 21 conjuntament? 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions ? 
Aquestes esmenes han quedat rebutjades per 3 8 vots a favor, 

Passeni a continuaci6 t’esmena número 15. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
L’esmena número I5 ha quedat rebutjada per 6 vots a favor, 

63 en contra i 38 abstencions. 
Passem a la votaci6 de les esmenes del Grup Socialista. Es 

rectifica el nombre de vots d’aahstenci6 cn l’mterior csrnena; 
s6n 31 en comptes de 38, com ha dit la Presidincia. 

Les esmenes del Grup Socialista són la 6, la 7 i la 9, la 13 i 
la 18. Es palen votar conjuntament? Doncs, es voten conjunta- 
ment. 

63 en contra i cap abstmci6. 

Vots a favor? 
vots en contra? 
Abstencions? 
Aquestes esmenes han qiicdat rebutjades per 37 vots a favor, 



6.7 en contra i cap abstencih 
Votcrn ara I’,uzicIe 2, segons el Dictamen de la Comissi6. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
E1 text de l’article segon ha quedat aprovat per 63 vots a €a- 

Votem a continuació l’arilcle tercer, quc no tC esmenes. 
vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
L’articlc terccr ha qiiedat aprovat per 69 vots a favor, cap en 

Votem ... a cmtinuaci6, passem a l’arlicle quart i votem l’es- 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena tia estat rebutjada per 37 vots a favor, 63 en 

Votem a continuacic5 I ’article quart, segons el Dictamen. 
Vots a fwor? 
Vots en corma? 
Abs tencirm s? 
L’arlicSe quart ha estat aprovat per 64, vots a favor, cap en 

contra i 37 abstencions. 
Passem a I’article cinqui? sobre cr&dits ampliables, E’ Agni- 

p i 6  parhmcntiiria del C13S te les esmenes 32 i 42. Per a la se- 
vil clefensa, té In paraula 1’iIJustre Diputat senyor Latorse. 

1111 Sr. LATORRE: Sí, Ics defensariem conjuntament, si vos- 
tk ~n ’ho permet, sciiyor President. 

El Sr. PKESIDENT: Aixb 6s el que s’lia acordat. 
El Sr. LATORRE: Grhcics. Moltes vegades hem p* 1 at en 

aquesta Cimbra de la ileugeresa amb la qual el Govern de la 
Generalitat fia atorgat íwa  Is  per r‘i opriicims crediticies rl diver- 
ses empreses i entitm Recordo que l’any passat, quan parli- 
Y C I ~  d’uqucsta mateixa yiiesti6, cn dac i6  amb el debat cle 
~ ~ C S S U ~ O S I O S  del 89, jo esmentava la qunntitat cle 2.000 milions 
dc pesseics que s’havicn hagut d’afrmtm 1’;iny 85 corn a conse- 
qiii3ncir-l del no-pagarnent dc crhdits que havien estat avalats p d  
Govern de la Generalitat. Dades posteriors, que s ’ha11 utilitzar 
ei1 scluesta Cambra, cns diuen qrrc aproxiniaclament el 60% dels 
crkdits avalats pel Consell 13xecutiu han resultat fallits. 6 s  cert, 
ningr‘r no pot negar qne tota operació d’aval tk  un risc, com el te 
yiralsevol opcriici6 d’atorgarnent d’un crkdit. Es tracta tl’esbri- 
fiar quins siin els criteris sota els quals s’atorguen aquests avals, 
pcrquk, pel que sembla, quan parlcrn cl’avals clcl Coriscll Exe- 
cutin, no padcm de riscos, parlcrn de seguixtat o alnrenys par- 
lem del 60% de segiiretac d’opemims fallicles. 

Els rlirncrs pribIics, com rz tals, s6n dc tots, nu nom& d’i~ns 
quiints i ,  per aixb, a l’hora d’ridmiiiistrar-los s’ha d’operu amb 
una dilighncia exquisida. S’hm d’assegucar, vostks, senyors del 
Govern, s’hnri d’iissegiirar molt hé qrrixr tipus d’avais iitorguen, 
quins crkdits i qui avaIen. X si finaltncnt vostks necessitessin 
m6s diners per afrontar crkdits impagats per haver avalat mala- 
nicnl, vosths podran Eer-10s cfcctius merc&s, nom&, a ia SBVB 

majoria absoluta; perb IIO comptin amb el suport dels centrjstcs 
pcr A opcracions d ’aqirestcs caracteristiques. 

E!: per aixh, senyor President, que hem presentat aquestes 

var, cap en contra i 37 abstencions. 

contra i 3 1 abstcncioiis. 

ineiia que ja ha estat clefeiisada pel Grup Mixt, la nhnero 22. 

contm i cap ahstcnció. 

dues esmenes, les ndmeros 32 i 42, que demanen la supressi6 
de sengles parhgrafs de les lletres a) i h) del punt 3 d’aquest ar- 
ticle cinqu&; el primer referit a les obligacions derivades de 
menyscaptes d’operacions avidades p r  la Generílitat, i el se- 
gon, a obligacions anhlogues de credits avalats per l’hstitut de 
Crkdit Agrari i per l’institut Catal& de Finances, 

Grhcies, senyor Pmident. 
El Sr. PRF5W”T: Moltes gdcies, senyor htorre. Pel 

Grup Popular hi ha Les esmenes 25, 28, 30 i 40. Per a la seva 
defensa, t6 la paraula I’IElustre Diputat senyor Curto. 

E1 Sr. CURTO: Grhcies, senyor President. Senyores i sen- 
yors diputats, la primera esmena, la nÚmcro 25, que intenta sii- 
prirnir l’apmat e), clernostra que, en política pressuposthria, el 
Consell Executiu no tt5 noci6 del que 6s una estratkgizt pressu- 
postiiria; en segon teme, que no existeix cap criteri del que són 
10s principis clhssics de la pressupostació. I, per Gltim, i COM a 
conseqükncia de tot aixb, un pressupost simplement mal fet que 
denota aband6 i anarquia a 1”hora d’exercir un control en X’ad- 
ministraci6 cle diners que, corn ja s’ha dit, diners que no s6n 
nostres, Partides corresponents a despeses de funcionament que 
el Govern demana que puguin ser ampliades precisament per- 
q ~ r E  continuen utilitzant la practica del sistema incremental so- 
bre xifres de l’any anterior. 

Est 6s el resultat, corn dEiern ja, del gran hxit del Consell 
Executiu que presumia ci’elabrar, nomes en una setmana, un 
pressupost i que ara, j a  de seguida, al seu article cinqu& ja parla 
de possibles desvjacions perquk no s’han preocupat d’estuúiar 
amb seriositat 10s motius que determinen 10s augments regulars 
de les partides carrcspnerits al capitol dos. En tot cas, 10 irra- 
ciorial de l’incxement sobre n6meros de l’any anterior sempre 
seria menys criticable si en lloc de guiar-se per qumtitats pres- 
supostades, se guiessin per pessetes liquidades cl T. 989, encara 
que el mateix apartat e) ja denota o que no s’han mirat la liqui- 
daci6, o b6 que la liquidaciú, desprds dc quatre mesos, encara 
110 la tenen feta. 

En definitiva, les desviacions sempre seran importmts per- 
quk el Govern continua confonent la simple previsi6 sobre ante- 
cedents pressupostcaris amb el que liauria de ser tim mhlisi de 
partida per particla i deptttament per department, amb l’oójw- 
te ~l’<<optirtirnitmrirn i contenir la despesa corrent, 

Quant a les esmencs 28, 30 i 40 sbn esmenes de supressi6 
que tamb8 fan referkncia a les ampIiacions de d d i t  i a les 
tmnsferkncies de crikiit. I, en tots 10s apartats relatius a transfe 
rencies i atnpliacions, 10 text articulat observa -com si fos una 
cosa extraordin&ria- l’infome favorable del Departament 
d’Fxoiiomia i Finances com a senyal d’una tr,zmitaci6 transpa- 
rent. I nosaltres diem: <<No caldria s i n b ,  que a l’hora de pro- 
moure una ampliaci6 de crkdit, o una trmsferkncia de crhiiit, o 
quc no hi hagu6s un informe, o bé que l’informc fos desfavora- 
ble. 

I, per una altra part, aqui comencen les contridiccions i la 
udlitxaci6 de la Llei de Finances Públiques de Catalunya. Men- 
tre R l’article segon -ja ho haviem dit des de I’esc6- se pas- 
sen per alt esta Uei, en est article cinc considercn l’,article setze 
de la Llei de Finances Plibliques perque tots veiem l’enorme 
netedat i la legditat d’estes operacions. 1 nosaltres també diem 
que ni dubtem de la netedat, ni de la transpadmcia, ni dubtem 
de la legalitat; del que si que dubtem 6s del rnEtode comptable i 
del principi pressupsmi que el Govern estil utilitxant i que ja 
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ho vam criticar a les esmenes a la totalitat o a l’esmena a la ta- 
r al it at . 

Un any més, i despres de l’experi&ncia que comporten deu 
pressupostos i nou liquidacions --que a qualsevol empresa o 
instituci6 amb uns infnims d’ordre administratiu servirien per a 
obtenir comparacions intermuals i desviacions del pressu- 
post-, un any més no saben quins seran 10s recursos finalistes; 
no saben quines operacions financeres hi haurii quan al Pressu- 
post figuren lfmits autoritzats, i per a més despropbsits, damunt 
demanen ampliació per a pagw interessos, ampliació per a pa- 
gar amortitzacions de principal i ampliaci6 per a pagar despeses 
diverses derivades de l’emissió de deute p6biic. 

Aquí sembla que, en lloc de pressupostar quantitats en v h t  
d’uns progr4mes, estiguem pressupostant precaucions en virtut 
d’unes previsions. Per exemple, 10 tractament que donen al deu- 
te p6blic i que nosaltres intentem esirtenar i suprimir. La pagina 
24 de la mernbria del Pressupost situa la diferhcia d’endeuta- 
ment de l’any 89 a I’any 90 en 7.461 milions de pessetes, en 
una operaci6 clarament mai feta. Lo senyor Escudé, en 10 seu 
torn de replica al debat a les esmenes a la totalitat, va assenya- 
lar que <<probablement, al senyor Curta, se li  havien oblidat els 
6.000 milions de pessetes>>, quan 10s 6.000 milions de pessetes 
eren precisament aquells que determinaven la nostra crítica en 
relació amb l’increment brut dei 89 i l’increment net del 90. 

En tot cas, senyor Escutié, 10s mateixos thnics de la Conse- 
lleria d’konomia i Finances li podran confimar 10 resultat de 
les comparacions homoghies i ja veurh vostk com el Pressu- 
post del. 1991, la seva replica, en virtut del que l i  diguin estos 
thnics, la seva &plica se fonamentar$ més en criteris polítics 
que no pias cn criteris tkcnics que, en est cas s6n equitatius, uni- 
vwsd s, conmetudinaris i progressius. 

Gricies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, ser~yor Curta Pcl Grup 

parlamentari d’hiciativa per Catalunya, per defensar les esme- 
iies 23,  27, 3 1 ,  38,44,45,46,47 1 48. té la paraula 1’1llustre Di- 
putat senyor Saura, 

El Sr. SAURA: Grhcies, scriyor President. Un altre cop en 
aquest article cinqni:, cn relaci6 amb quins crkdits s’l-tan de con- 
siderar arnpliahles, apareixen dues concepcions diferents: Ics de 
la mqjoria del Govern i,  d’czItra banda, prActicarnent, les de la 
resta de l’oposició, En definitiva, molts dels crCdits que el Con- 
sell Executiu ens proposa com a crEdits ampliables s6n crkdits 
que responen a pars de gesti6 dolenta o de descuntrol. El SWF 

yo-r Gurto n’fia dit alguns, perh jo en vull dir d’altres. 
Es diu que un cri=dit ampliable sed  la despesa Earmachutica, 

quan la despesa fmmckutica té unes desviacions brutals, i del 
que es tractaria seria de controlar E la. despesa farinackutica i 
no fer que la despesa fmackutica fos un crEdit ampliable. El 
mateix en relació amb I’Entitat Autbnoma de Jocs i Apostes. ks 
a dir, Convergkncia i Uni6 considera crkdits ampliables un se- 
guit de partides que jo  crec que no tE coiifianqa que les pot ges- 
tionar bé, i es deixa la porta oberta davant de possibilitats de 
mala gestió, 

Nosaltres, en aquestes partides concretes, demanem la su- 
pressib. Nosaltres creiem, en canvi, que les que han de ser --i 
així ho plantegem en diverses esmenes- crkdits ampliables 
s6n, cn aquests moments, fonamentalment tot un seguit de 
qiiestions que estan pendents de la cmcertaci6 social. La prc- 
gunta seria: com es pot avui estar concertmt i, al mateix temps, 

determinades partides donar-les totalment per tancades? I, per 
tant, nosalaes fem tot un seguit de propostes de &dits amplia- 
bles en selaci6 amb la concertaci6 social i en relaci6 amb la ne- 
cessitat que creiem que es veur$ en els debats, en els plens 
subsegiients d’aquesta Cambra en relaci6 amb el Fons de Coo- 
peració Local. En aquest sentit, demanem, en l’esmena 38, que 
el &dit de fomaci6 ocupaciond -e1 que en el Fressuopost es 
diu <<Accions de xoc>+ que avui s’esth negociant, sigui un crk- 
dit ampliable. 

A l’esmena 45, el que fa referencia al foment de Tes activi- 
tats sindicals de temps lliure, que avui s’esta negociant, tmb6 
sigui una partida, un crkdit ampliable. El mateix en relaci6 amb 
el terna de la seguretat i la higiene, que plantegem en I’esrnena 
46, i en I’esmena 47, el Fons de Cooperaci6 Local. 

En definitiva, per a nosaltres, no poden ser traits amplia- 
bles partides que impliquin problemes de mala gesti6 i, en can- 
vi, si que han de quedar oberts crkdits que, en aquests moments, 
s’estan concertant o s’esth dient que s’estan negociant amb els 
sindicats de Catalunya. 

Gdcies, senyor President. 
El Sr. PRESDENT: Moltes @cies, senyor Saura, Pel Grup 

Socialista i per defensar ..., eX senyor Rañé. Quines? Totes les 
d’aquest article? 
E1 Sr. -6: Nu, defensaria, amb el seu p m i s ,  la 24, 35, 

36 i 37. 
El Sr. PRESTDENT: Molt bé; doncs, defcnsi conjuntament 

aquestes. 
Ei Sr. RAÑÉ: En primer lloc, l’esmena 24 és una esmena 

arnl:, la qual volem millorar ehicament la recfacci6 que té 
aquest apartat, destinat a l’arnpliaci6 de &dits del personsl la- 
boral. 

De la lectura, o més beli dit, de l’escripttum que hi ha 
d’aquesta redacci6, púem fes com a rnhirn tres interprcctacions 
diferents. 1, com tothom sap, si delicat 6s no fer puntuacions i 
poder permetre que es faci corn L’oracPc de D e k s  -aquetles 
tres paraules que deien <<morirfi no vivirán, i es podia llegir, 
com a rninim, de dues maneres diferents, <morir& no vivi& o 
<crnorirA no, vivirib; 6s a dir, que es puden Ilegirb,., rellegir mol- 
tes vegades-, la seva, corn a mínim, es put llegir de tres mane- 
res diferents: que les condicions p r  incrementar els crkdits del 
personal laboral puguin estar motivades per dos motius, o per 
increment del salari rninim O per sentEncia judicial -aquesta 
seria una lectura a partir dels <<per>) o de l’eo per>+; perb, en 
canvi, hi ha una altra manera de llegir-ho, que 6s que el salari 
mínim sempre que sigui imposat amb carhcter general, que se- 
ria un ;&re element que podria miilorar els crkdits; o bé una ter- 
cera o quarta, COM a conseqiibncia d’hornogenebaci6; o bk 
l’agnrpaci6 de dues mitjmpnt les cornes. 

6 s  a dir, el seu article, iunh tats els respectes, és un cert des- 
gavell lingiiístic. I, en aquest sentit, hem proposat una redacció 
en que hi  hagi unes motivacions molt m6s clares es defineixin i 
es fixin les quatre raons pcr les quals els crkclits lahorals es pu- 
guin ampliar, i que s6n, al nostre entendre: la modificació del 
salari mini rn interprofessional, una, o -per tant, alternativa--, 
si 6s imposada una modificaci6 amb carhcter general als treba- 
lladors, no R la Generalitat --la pot imposar la Generalitat; per 
tant, potser una norma, quc no diem que hagi de venir de fora, 
sin6 que pot ser una noma quc generi la mateixa Generalitat, el 
Consell Executizi--, o COIPI a canscqükncia de I’aplicaci6 de 
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normes pactades en eis coiivenis. I aquí, en aquest sentit, sí que 
substitui’m la pariula dmmobgació>>. . . , perd6, la paraula con- 
creta que fan servir és <<liomogeneització general dels conve- 
nim, que no se sap qui homogenei’tza, ni com s’hornogenei’tza; 
en canvi, queda molt mes clar que les nomes pactades s6n les 
que poden modificar les condicions salariais. Una altra cosa se- 
rra una modificaci6 unilateral per part del Consell Executiu, 
que es diria <<dels acords subscrits recentment amb la funció p6- 
blica>>, amb e1 qual es reconeix als treballadors i a les seves rep- 
resentacions cl dret a la negociacid collectiva. 

I, per úítirn, naturalment, mantenim el terna que la decisi6 
judicial pugui scr un dels elements que permeti ampliar la parti- 
da del pagament dels salaris destinats al personal laboral. 

Les altres tres esmenes -35, 36 i 37- tenen la finalitat de 
fer crkd its ampliables determinades assignacions, com, per 
exemple, la del 474.01 de la Direcci6 General d’Ociipaci6, co- 
rresponent al Ph cl’intercanvis internacionals, i ho fem en el 
scntit que coneixem que hi ha possibilitat d’accedir a progra- 
mes de la Comunitat Fxonbmica Europea que tenen la mateixa 
finalitat. I, en aquest sentit, entenem que no t6 massa tbgica 
que, per m a m  de recursos econbmics, no puguem subscriure 
algun acord arnb la Comunitat, amb la mateixa finalitat que la 
Gencralitat csth disposant per a programes corn e!s dels inter- 
canvis internacional s. 

El 460.01, 476.01 i 480.01, també de la 13irecci6 General 
d’Ocupaci6, tenen la finalitat de fer-lus ampliables, a fi de per- 
metre que ~WUTSOS que s6n minsos, destinats al terna del Pla 
d’ocupació amb les administracions locals, als cotlectius d’es- 
pecial dificulht i a les entitats sense Anim Re lucre, puguin, si hi 
ha projectes que generen que Catalunya pugui o que el Govern 
de Catalunya pugui subvencionar-los, no ens trobem gire qw- 
diii fora o no es puguin executar per manca de recursos. 

1 el mateix, la tnateixa defensa o el mateix criteri utilitzem 
amb el 410,430,470 i 480, de la Dirccci6 Gerieral de Coopera- 
tives, tenint en compte que la transferkncia de recursos itl món 
cooperatiu i a les institucions de la Geiierditat que trehalleri en 
aquest m6n cooperitiu s6n molt reduides per a les necessitats 
que té aquest sector, i en aquest sentit, creiem que poden que- 
dar-se fora de X’Anibit d’actuaci6 de la Generalitat projectes que 
foren i haurien de gaudir d’ajudes econbmiques i necesshries en 
aquest sentit. I per aixb creiem que hauriem de poder gaudir 
d’una possibilitat ci’ampliació, sempre que els projectes així ho 
justifiquessin. 

Res més, gracies. 
El Sr. PRESHXNT: Moltes grhcies, senyor Rañé. El senyor 

El Sc. PONT: Si pot ser, senyor President, la 26 i la 21 1 ,  que 

El Sr. PRESIDENT: T 21 I ?  
El Sr. FONT: Que és una disposici6 addicional, 
El Sr. PWSTDENT. Molt bG 
El Sr. FONT: h s  dues fan clefcnsa, fan referhicia al lema cle 

la despesa Exmac&utica, que ja ha estat tractat. Ida prjltnera, la 
26, referent al tancament de la paitida de famhcia en la seva 
vessant dc rweptes mWques, i per tant de supressi6 de la lletra 
g) de l’apartat 1 de l’,mticle 5 ,  que estableix justament l’obertu- 
rii d’aqucsta partida. 
i la 21 1, que fa referkncia a dotar fons per a l’claboraci6 

d’un pla de c o n ~ o l  efectiu de la despesa fmac5utica a Catalu- 

Daniel Font, per defensa- les esmenes? 

I es ag i-upar fe 131. 

nuya. I he de dir en aquest sentit que coincidim arnb el que ja 
ha avanpt el Diputat Saura en fa seva intervenci6 d’abans, In- 
sistim en aquest terna de la despesa farmacbutica, perque ens 
preocupen una s&rie de coses que venim constatant de fa temps 
i que j a  hem comentat en altres ocasions i tarnb6 en aquest Ple, 
en algun altre moment. 

La primera, potser, 6s que constatem un increment constant 
-des del nostre punt de vista, desproporcionat- de la despesa 
de fmhcia  en matkria de receptes mediques dcs de l’my 1982 
Ehs a 1990, i que aquesta afimaci6 ve corroborada per una 
anhlisi o per l’estudi de les &ries temporals de I’evolució pres- 
suposthria dels darrers anys, que el 1990 miba ja a la xifra de 
50.000 milions, Cal entendre la imprt&ncia d’aquesta xifra i 
pensar quantes conselleries de la Generalitat caben dins 
d’aquesta xifra de 50,000 milions que gastem íntegrament per a 
les receptes mkcüques de farmilcia. I se’ns dir& que potser en 
l’anhlisi de les liquidacions la cosa seria diferent; per6 bé, mi- 
rant les &ries de les liquidacions des de 1982, inclosa la previs- 
ta de 1990 -perqr& aqui hi ha una trampa feta en l’elaboraci6 
pressupostkria, que és que es pressuposta la xifra de 5O.OOO mi- 
lions, perb en realitat es preveu una despesa bastant més alta-, 
oficiosament, e1 1990 hi hau19 una liquidaci6 de 7 o 8.000 mi- 
lions mes; dic croficiosament>> perquk s6n les xifres que surten 
en les converses privades, la qual cosa vol dir que, si fem la s b  
rie temporal en funció de les liquidacions, aquesta progressi6 6s 
bastant m6s important. 

Ile de dir que aquest increment de la sbrie ternporal en el da- 
rrers anys no es correlaciona amb l’increment produit en fiinci6 
de l’assistimcia produ’ida o de la població atesa, iperqu5 es po- 
dria argumentar que, COM que des de l’any 82 o 86 hem d’aten- 
clre mes poblaci6 en matEria de seguretat social i en concepte 
d’assistkncia sanitfia, probablement pel fet d’atendre mks po- 
blació hauríem de gaudir de m& despesa farmaceutica per aten- 
dre aquestes mecessitats, arran, per exemple, del decret 
d’miversalitzacid de l’assisthcia sanithria a tota la població, 
que jo he dc dir que nom& s’ha aplicat parcialment a Catalun- 
ya, perb que, en qualsevol cas, analitzant les xifres i les consc- 
qükncies d’aquest Decret, l’aplicaci6 d’aquest Dccret suposa, 
 nic ca ment els darrers anys, hicament la seva projjecci6 sobre 
un 1’5% de població addicional que és la que no gaudia encara 
del r&girn de la Seguretat Social; un 13. Perb mirin vostgs, i’in- 
crernent de la despesa farrnackutica de l’any 86 a 1990 es situa 
en un 76%; sumin a 1’1,5 els IPC corresponents; pero fiint-se: 
76 contra 1,s. Es una desproporció ralment important, que a 
nosaltres ens preocupa. 

I hem de dir en segon lloc que la partida farmackutica <<<re- 
ceptes mkdiques de 3*ICS>>, des del nostre punt de vist, tampoc 
resisteix l’anhlisi comparativa amb realitats que ens envolten; 
per exemple, en la situació dels pdisos europeus confinants, que 
tots tenen un nord, que Cs contenir la despesa corrent, perquk es 
d6na uria situaci6 en els sistemes sanitaris occidentals que és 
que, a més diners, a m6s despesa, no nccesshiament vol dir fer 
més qualitat. Aquesta situacid es dha, i el nord que hi ha 6s el 
de conten& de la despesa. Aquesta 6s la situaci6 a Europa, 
també a la resta d’Espanya, i pel que fa al consum per habitant i 
a les receptes fetes per metge. 

En aquest sentit, puc dir una dada addicional, que ds, per 
exemple, que la partipmi6 de la despesa farmackuticn de 1’ICS 
sobre el total de la despesa farmachutica prevista per 1’DJSA- 
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X;vD general, 6s a dir, el total de la despesa farmackutica del 
conjunt espanyol, és prop d’un 25%, Comparin les xifres pres- 
suposthries i tamM comparin les liquidacions. ks a dir que, de 
cada quatre pessetes que es gasta en despesa farmachutica en el 
conjunt espanyol, una es gasta a Catalunya. 

Perb hem de dir tamb6 que la taxa poblacimal catalana no és 
d’l a 4; k s  15’8 justament en relaci6 amb la pobla& espanyola; 
la qual cosa val dir que estem 9 punts per sobre de la taxa pa- 
blaciond en relaci6 amb la despesa farmac&uticn, 6s a dir, en 
plata, en paques paraules, que a Catalunya, per habitant, 1’Ad- 
ministració pública gasta exictament o aproximadament un 
37% mks que a la resta d’Espanya. I aquesta 6s la desviació ca- 
talana que nosaltres critiquem i que exigim politicament que sí- 
gui controlada d’aiguna manera. Vol dir que un ciutadh de 
Catalunya costa a la Generalitat, en rnhteria de despesa fama- 
&utica, receptes rnkdiques, un 37% mes que un ciutadii &Alba- 
cete, de Galícia o d’hddusia  els  COS^ a les administracions 
respectives que tenen competkncia en el terna. 

Aquestes situacions ens situen dalt de tot del rlutking de la 
despesa €armac&utica, i és motiu de preocupació per una sa6 ad- 
dicional: que 6s que no apreciem una inflexi6 en aquest terna. 
Si nosaltres vei6ssim que hi hagués una inflexió, que se’ns di- 
gués: <Miri, és que esta realment molt malament aixb; perb mi- 
ri, ara comenp a millorar. Hem previst que hi ha una millora 
tangible aquest any, i realment aixb es d6na en les liquidacions 
corrents i en la despesa efectiva,), realment diríem: <<Doncs, no 
val la pena esmenar per@ resulta que ja hi ha un control del 
tema)), Perb 6s que, aquesta hflexi6, no la veiem, i tampoc 
veiem la voluntat paIesa del Govern de la Generalitat d’implm- 
tar mesures legals al respecte per establir un control efectiu; 
mesures legals cap a on? Doncs, cap a la implantació de guies 
farmacolbgiqws, per exemple, d’obligat compliment, o a una 
aItra cosa més conflictiva segurament, perb efectiva legalment i 
possible legalment, que 6s I’estalbliment de selecció de mar- 
ques i productes que assumeixi el petitori general farmachutic 
de productes per al xkgim general a la Seguretat Social, e s  a dir 
que hi hagi una selecció de productes que subministren per 
aquest regim de les receptes mhdiques de la Seguretat Social. 

AÍxxb és perfectament viable legalment, i consultats a vega- 
des els membres, eIs responsables &aquests temes de per qu& 
no es fa aixi, a vegades ens han respost que ho faran, perb en el 
moment en que es faci en el conjunt de I’Estat, la qual cosa ens 
fa pensar que segurament aqui, en el fons, hi ha tarnbb un p m  
blema de no voler assumir els costos politics d’una operaci6 
d’aquest tipus, perd que a nosaitres ens sembla del tot desitjable 
i necesshria, si realment estem responent dels fons pfiblics de la 
Generalitat. 

TamM caldria, des d d  punt de vista legal, regular el sistema 
d’emissió de receptes, Jo els explico una última cosa, i acabo 
-que em diu el President que acabi-, que és el metge de la 
cistelleta a Girona, que ens explicava algun diputat: 6s que hi 
ha un metge a Girona que deixa una cistelleta a la porta, i resul- 
ta que al mati passa la poblacili i hi deixa les seves comandes, i 
l’endemh tornen a passar i es troben les corresponents receptes 
mediques. Aixb 6s real -ho saben els diputats de Girona-; no 
és generalitzat sortosament, perb 6s tot aquest rkgim de coses 
que s’hauria de regular. 

Per tant, proposem que s’aprovin les dues esmenes, que es 
tanqui la partida, que s’estableixi un control de Ia despesa sani- 

*c 

thria, i sent, que realment la despesa smithria és forga alegre, en 
aquest cas, i seguint urles paraules del senyor Escud6, com que 
6s una despesa que es podria qualificar, en aquest sentit, d’una 
certa alegria, i com que coincidim tots en la necessitat de com- 
batre l’alegria pressuposaria, estern segurs, nosahes, que, do- 
nat que s6n dues esmenes for9 clares, seran aprovades per tots 
els grups. 

Moltes grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: Gxkies, senyor Font, La defensa de les 

El Sr. CARNICER: Senyor President, no totes; la 29, la 41 i 

El Sr. PRESIDENT: 29.,,? 
El Sr, CARNICER: 41 i 43, Hi hawA encara dos companys 

El Sr. PRESDENT: Hi ha una perfecta divisi6 del treball. 
Té la paraula. 

El Sr. CARNICER: L’esmena 29, demanem que se supri- 
meixi l’apartat b) de la lletra 2, que és alb, el cúmul de la re- 
dundhcia; si no de la rdundhcia, eI cdrnul del despropbsit 
per intentar que els membres d’aquesta Cambra comencem a 
pensar malament. Perqu5 es tracta que decIarern crkdits amplia- 
bles en les entitats autbnomes aquelles partides que correspo- 
nen a operacions financeres autoritzades. Si estan autoritzades, 
estan autoritzades; les reflecteixen vastes en el Pressupost tal 
com creuen que s’han d’autoritzar i no s’han de declarar parti- 
des ampliables. És realment bastant absurd. 
La 41 i la 43 s6n dues esmenes del mateix tipus. Vostks con- 

sideren que s’han de declarar tambt! partida ampliable les mor- 
titzacions dels préstecs. Com no sigui que hagi canviat molt el 
mercat, les amortitzacions estan bastant prefixades de manera 
suficientment anticipada: hi ha uns quadres d’amortitzaci6, i 
per tant, les quantitats que s’han d’amortitzar en cada moment 
s6n perfectament conegudes. Per tant, no entenem per que 
s’han de declarar partides mpIiabIes. Per aixb proposem que 
I’amortitzaci6 nom& es consideri partida ampliable en el cas 
que s’apliqui l’apartat 2 de l’article 29 d’aquesta mateixa Llei, 
que és el cas en qu& es preveu el refinanqament de credits. Evi- 
dentment, si hi ha un refinanpnent, hi ha d’haver una amortit- 
zació anticipada, i en aquest cas estarem d’acord amb que es 
declarin les amortitzacions partides ampliables, pexb en cap 
més altre cas, perquh tornem a estar en alib: per ¶u& valen am- 
pliar una cosa que coneixen perfectament des del primer mo- 
ment? L’únic que ens atrevim a pensar (5s que no les 
pressuposten bC, que se ’n deixen -expressament, segura- 
ment-, i per tant, deshores, les declaren ampliables p r  poder 
afkontar unes obligacions. 

restants esmenes, que s e m  la 29, la 33,34,39,42 i 43 ... 

la 43, 

m6s que intel-virldmn.. . 

Moltes grhcies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Erhcies, senyor Camicer. Les següents 

esmenes del Grup Socialista, les defensa el senyor Nadal? To- 
tes? No, sembla que. no. 

El Sr. MANUEL NADAL: Senyor President., . 
EI Sr. PRESIDENT: Digui, senyor Nadal. 
El Sr. MANUEL NADAL: ... l’esmena número 33 i la 34. 
EI Sr. PRESTDENT: 33 i 34. Molt M. 
El Sr. MANUEL NADAL: Bé, l’esmena 33 demana que es 

declari ampliable Sa partida destinada a la politica de bibliote- 
ques de Catalunya. 

En aquest sentit, el Grup Socialista voldria recordar que el 
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25 de maig de l’my 1989 aquest Parlament va aprovar tina mo- 
ci6 de cinc punts, que resumir& Aquests cinc punts deien, en 
primer lloc, que calia desenvolupat la Llei de Biblioteques de 
Catalunya; en segon lloc, que calia prestar una atzenci6 especial 
a la Biblioteca de Catalunya; en tercer lloc, que era bo que s’es- 
tablissin estudis universitaris de segon cicle en materia de bi- 
blioteques; el quart punt demanava la millora de la xarxa de 
biblioteques p~bliqucs, i el cinquk punt, I’atencid n la Bibliote- 
ca de la Universitat de Catalunya. 

Bé, per fer aquesta política, per complir aquesta Moci6 es 
necessiten uns pressupos1os. El conjunt de pressupostos desti- 
nats a biblioteques aquest any ks de 468 milions de pessetes, 
dels quals n’hi ha 300 que van per ai consorci de la Biblioteca 
de Catalunya; 168 per a la resta de les biblioteques de Catalun- 
ya, 88 c1”ells pcr iz la xarxa de biblioteques. Ens sembla a nosal- 
tres que aixh és una partida insuficient per tal Q’nfmntar 
aquesta politica que el Parlament va demmar en aquesta sessi6 
cle 25 de maig. 

L’esmena 34 fil refcrkncia a un tema especialment sensible 
pcr  al caniunt de diputats d’aquesta Cambra, que 6s el tema 
dels ajuts a les publicacions en llengua escrita catalana. Hé, 
vosths saben que e1 Grup Socialista, al llarg dels anys, en els 
debats de politica general, a travt5s del nostre President, ha ex- 
pressat la nostra voluntat progmmhtica que hi hagu6s una politi- 
ca important d’ajut a la premsa escrita en catafh i a la promoci6 
ci’aqnesta premsa escrita. 

Aquest any ens trobem que les partides d’ajut a la premsa 
escrita en catal& s6n solment 156 milions de pessetes -156 
milions de pessetes-; si vostks ho comparen amb partides del 
mateix Departament de Cultura -per exemple, l’orginitmci6 
d’exposicions en el Centre d*Art de Santa Mbnica, 167 milioris 
de pessetes, CI transfcrhcies a l’organitsació d’espectacles i fes- 
tes, 931 iniIions de pessetes--, vetirm com 6s ridicula aquesta 
xifra de 156 milions de pessetes per rz l’ajut ~-i la premsa escrita 
e11 catalh. A nosaltres ens sembla que, en un rnornent en qu& 
tots coneixem els prqjcctcs que existeixen de tirar enclavant 
nous diaris escrits en llengua castellana, caldria que aquest Par- 
lament prest& iiaa especial attenci6 a :iquells diaris escrits avui 
en llengua catalana, I no crn diguin que amb la normativa, 
cloncs, es cobreixen el percctmtge que es dóna per diari publi- 
cat: sí aixh es cobreix, doncs, dotin mks cada diari’pubiicat en 
catnlh, cada numero editat en catalh, i ,  d’iltqtiesta manera, arn- 
plTisi aquesta partida. A mes, en un moment en quk vostes saben 
que s’ncalm de signar 1u1 acord, I’acorcl dels serrells lingüístics, 
que dota en dos anys 7.000 milions de pessetes -3,500 de pes- 
setes caria any- per al tema dels scrselis Iingiiístics, que eiis 
sembla que iina part irnportarit d’aquests 3.500 milions de pes- 
setes haurien de poder mar destinats i~ I’ajut de la premsa escri- 
ta en lletigua ... en catal&, i I ’ d ~ a  part, segurariicrlt -111iil part 
irnport<mt, tarnb6; no tota, evidenrincnt--, podria anar a a.judar 
aquells íijjuntrzments que estan fent U ~ R  tasca important a través 
dels seus centres de nonnalit7xi6 lingiiistica. 

Ens sembla, per tant, que, com que hi ha forn, en aquests 
moments, provincnts de 1’acord dels seuclls lingiiístics, valdria 
la Ixma que, una vegada, aquest ParXament les un cop de cap i 
canvids la seva política ..., diríem, tncuriin, d’l-ijut ;i la premsa es- 
crita en catala. 

Mol tes g r k  i e s. 
E1 Sr. PRESiDklNl-’: No ha estat ~ m s a  gasiu en el tcnips 

(rialles). Gricies, senyor Manuel Naúal. 
Queda la 39, per defensar. T6 la paraula el senyor Riera. 
El Sr. RIERA X OLIVI% Gxhcies, President. Si m’ho permet, 

defensar6 la 39, també, i la 238. 
El Sr. PRESDENT: Molt bé. 
~i ~ r ,  RIERA I O L M ~  S6n dues esmenes, tíanmateix, com- 

plementbies -ambdues es refereixen a temes de seguretat in- 
dustrial, La 39 preth fer ampliables totes les partides dels 
articles que fan referhcia a seguretat i qualitat industrial - 
mks, quan, malauradament, en el debat de l’wtat de despeses no 
varn aconseguir incrementar algunes partides corn aquestes, que 
ens semblen foqa importants; l’aitra, la 238, pretén, en definiti- 
va, que la Comissi6 d’hdiístria i Energia conegui -i aprovi, en 
el seu moment- un grogma d’actuaci6,.. de seguretat indus- 
trial i qualitat industrial, per aplicar aquestes partides. 

Penso que no discutirem -hi estarem tots d’acord- que 
Catalunya és iin país cada cop m6a industrialitzat, amb tot tipus 
d’installacions industrials, que s6n instaal-lacions que puden p m  
duir..,, que de €et s6n perilloses, de vegades, tant per a les per- 
soties COM per a les coses, com taniM, i sobretot, d’una forma 
molt especial, per al medi -només uns exemples, si m’ho per- 
meten, senyores i senyors diputats, d’aquestes dificultats, 
d’aquesta gravetat, de vegades, d’aquestes instal4acions. 

En un informe de la mateixa Conselleria de Treball, de l’my 
87 -un informe sobre accidents laborals-, aquest informe ex- 
pressa que, en valors absuluts, de percentatges referents a l’culy 
87, es va notant un augment molt important d’accidents, tant 
mortals corn lleus. Aixb és important. Aixb, aquest mateix in- 
forme, a la pagina 36, ho porta, document de 112 Conselleria - 
feia referhncia a les dades del 87; no tinc Jes del 88, perb molt 
em temo que se& una cosa semblant, 

També, per altra banda, sovint la premsa, els mitjans de co- 
rnunicaci6, es fan ressb d’accidents que produeixen danys a les 
persones. Concretament, l’abrit de l’any passat, un accident a 
Cabrera de Mar, en una empresa anomenada eros Industrial, va 
provocar tres persones amb atenció mkdica urgent per emissi6 
de gasos tbxics a. una empresa --no cal dir el nom-; recent- 
ment, a Castellbisbal, a l’empresa CEESA, el juliol d’aquest 
any passat, una intoxicaci6 per una fuita de gas va provocar un 
mort i uns intoxicats; un informe de la UGT de primers de l’my 
pissat, referent it l’exposici6 dels treballadors it l’arniant:, re- 
flecteix que un 45% d’aquests treballadors, que treballen en 
aquestes empreses, realment superen els límits de ..., reben rm 
amiant que supcra els limits de concentraci6 pemesa pels re- 
glaments; accidenta R les autopistes amb camions cisterna que 
porten gasos o porten productes que són realment perillosos ... 
fis a dir que p n s o  que hi estem tots sensibilitzats, que aquest 
tenia és u11 tcina que cal atendre amb molta atencih. 

Vam parlar q u i ,  al Parlament, no fa pas molt, arran del greu 
accident que va haver-hi n l’hospital Prínceps d’Espanya, a Be- 
IIvitge, dels set morts en un accident d’un ascensor. No sals ai- 
xb: al nies de desembre d’aquest any passat mateix va haver-hi 
una persona greument ferida també en un ascensor amb una 
avaria, 131s informes que tinc jo aqui referents., , , per exemple, 
t m  sols a Barceloona, ;i l’any 88 va haver-hi rnks de ..., prop de 
cinc-centes intervencions dels bombers p r  accidents en aques- 
tcx instal+lacions; en cinc mesos de l’any passat n’hi va haver 
p p  de cent seixanta, també, intervencions amb alguns €e& 
---Sortosament, no de Ia gravetat del de, Bellvitge ... 
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Per tant, penso, s e n y o r ~ ~  i senyors diputats, que vostks, i jo, i 
el Grup Socialista, som conscients de la itriporcrincia, cada cop 
mes, d’aassegurar la seguretat de les instdlacions industrials. La 
Llei que va fer el Parlament, I’any 87, la Llei 13, es referia a 
aquest tema, i era una llei que ordenia i que delimita el que s’ha 
de fer per tal d’assegurnr i garantir que aquestes inclirstries, les 
itidirstries a Catalunya, les instideiacions insustrials, siguin com- 
pletament segures. El Gmp Socialista vil fer un esforq en aque- 
lla Llei, compartit per tots els grups de la Cambra, qtie va ser 
una eina, penso, important. Perh vostks saben, i jo s6, per 
aquests exemples que he donat, que realment no s’esth fent tot 
el que s’hauria de fer, ni en la inspecció i cl control de la 110r- 

mativa que 6s aplicable ni tampoc en l’actualiitzaci6 d’aquesta 
normativa, per a la qual tenim totes les competkncies -no ens 
en falta cap ni una- per millorar-la, si creiem que 110 6s prou 
adequada, 

Penso, senyores i senyors diputats, que la delegaci6 que vit 
fer el ConsefI Executiu en dues entitats concessionhies perquk 
fessin la inspecci6 i el control d’aquestcs instal.1acions indus- 
trials no 6s motiu, per descomptat, no pot ser un motiu perqiik 
el Govern pugui eximir-se de les scves responsabilitats. Tenim 
responsabilitats; pensem que s’ha de fer molt m6s del que es €a 
per incrementar el seguiment i el control i la inspecci6 de les 
insdústries de Catalunya, tant pel que fa al medi COM pel que fa 
a ics persones corn pel que fa lbgicament als accidents qiie pu- 
guin també danyar les installacions industrials: s’ha d’incre- 
mentar molt m6s la tasca de prevenci6 d’accidents, s’ha de 
fomentar molt més la seguretat de les instaklacions insdustrids. 
Aixb és el que pretenen aquestes esmenes, senyores i senyors 
diputats , 

D’una banda, l’esmena 39, fer ampliables unes partides que 
creiem que s6n totalment insuficients per poder atendre aques- 
tes necessitats, si ho volem €er d’una forma rigorosa, i l’esznena 
238, que el que determina -i, en definitiva, ja acabo-- és que 
la Comissió d’Ind6stria pi@ con&ixer un informe sobre tota 
aquesta qiiesti6 per tal que el programa que es faci d’aplicació 
d’aquestes partides sigui un programa que respongui a aquestes 
necessitats. 

Penso que hi hem de coincidir, i segur que hi coincidim - 
per6 no es fa tot el que s’hauria de fer-, que el futur econbmic 
cle Catalunya passa precisament per akb, per garantir la segure- 
tat i la qualitat industrial. 

Gracies, senyor President. 
El Sr, PRESIDENT. Motles grhcies, senyor Riera. Per it un 

toni en contra d’aquestes esInenes de f’article cinque, tt5 la pa- 
raula 1’ll.lustre Diputat senyor EscuelC. 

El Sr. ESCUDI?: Grhcies, senyor President. Senyores i SGW 

yors diputats, com vostks espero que hagin vist, totes les esme- 
nes a aquest ‘article fan referkncia al carhcter d’ampliable o no 
de les partides pressuposthrics ja establertes. Perquk val a dir 
que en principi, totes les partides, tots els crkdits pressupostaris 
que figuren en I’estat de despeses dels diversos departaments, 
j a  els vani fixar en els seu nioment en Comissió i ,  atesheres -- 
hi ha també un cert paral-lclisme amb l’article 2-, aquí a l’nrti- 
d e  5 es diu que hi ha algunes partides que, malgrat est= fixacla 
una quantia, s6n ampliables. 

El senyor Saura em ha explicat cluc la filosofia de Conver- 
g h i a  i lJnj6 era diferent, quant a aqucst tema, dc la filosofia 
d’altres grups. I, en aixb, hi estic totalment d’acord. Jo intentar6 

explicar malt breument quina 6s la filosofia del nostre Grup, de 
siiport: al Govern, que compxtim la filosofia del Govern sobre 
e1 tema dels crkdits amptiatdcs, que creiem que 6s una €fiosofia 
aclaridora, molt entenedora, i que aixb, doncs, veur8 per quk 
tines partides les considerem ampliables i moltes altres, la jm- 
mensa majoria, no, 

Quines s6n les partides, al nostre entendre, que són amplia- 
bles? Són ampliables aquelles partides en les quals, per la seva 
naturalesa, no es pot precisar, o és dificilíssirn precisar, a priori, 
quina 6s la quantia de Ia despesa; per tant, per evitar buits de 
despesa, per evitar buits de pressupost, es declara que aquestes 
partides, malgrat que se’n fid un estudi acurat de la quantia, es 
declaraven cautelment ampliables. I, aleshores, hi ha un se- 
gon grup: aquest segon gnip són aquelles partides ..., aquells 
crhdits pressupostaris que van lligats amb una font de finanqn- 
ment, font de finan$arneiit variiibk, i, aleshores, és lbgic que 
l’itigrés i la despesa paral*lela tinguin e1 cwicter d’nmpliabies, 
per poder recollir i poder desprendre aquests ingressos que s6n 
variables. I aixii és el que es fa en tots eis casos. 

En definitiva, doncs, , e h  justi€ica el fet que fonamental- 
ment ... i ara donaré unes pheilades individualitzades, perd ex- 
plica fonamentalment el fet que nosaltres no podem acceptar 
que siguin partida ampliable aquelles d’imprccisió a priori Q 

aquelles de finanpment variable, com no podem acceptar, COM 

se’ns demana paradoxalment.. . Perquk suposo que hauran ob- 
servat, senyores i senyors diputats, que, mentre, d’entrada, els 
grups de I’oposició critiquen el Projecte de LIei del Govern - 
diu: <<Oh, 6s que hi ha partides que les declaren. ampliabtes; ai- 
xb és mal fer un pressupost>+-, a continauci6, potser amb la 
boca petita -i en alguns casos potser no tant petita, perquh 
aqul fins i tot s’ha defensat amb entusiasms--, aleshores es de- 
mana que es declarin ampliables altres partides, que no presen- 
ten aquestes característiques, sin6, corn ha dit el senyor 
Nadal ..., diu: eS6n partides que s6n ridículesw. 1, per tant, ma- 
nera que puguin ser m& grosses ..., una manera -i ah6 sí, que 
és un parany, o una trampa, que deia algun illustre senyor dipu- 
tat sociaIista-, diuen: perquk no sigui ridícula, doncs, di- 
guem que 6s ampliable, i després j a  pressionarem perque hi 
hagi mks dinem. Per tant, jo diria que q u i  si que hi ha una di- 
ferhcia de criteris, i -amb perd& jo diria que hi ha una in- 
coherhncia en els criteris dels grups de l’oposicih. Per tant, en 
clefinitiva, per a n~sdtres, són ampliables totes les que lliguin 
amb aquests criteris i no ho s6n les que no hi lliguen. 

Aleshores, entrant una mica en el detall --.corn deia- 
d’aquestes esmenes, d’aquest gran conjunt d’csmenes, que són 
més de vint esmenes, a l’article 5,  podsiem dir, quant a l’esme- 
na 23, que és el terna dels triennis ... Aquest 6s un tema que hem 
discutit a bastament en pressupostos anteriors, i la manera de 
poder assegurar que sempre que es meriti un trienni pugui ser 
efectivament percebut per part del funcionari o personal al ser- 
vci de la Generalitat és declarar-la ampliable: per més que es 
vulgui matisar, precisar l’abast, tenint en compte --com sa- 
ben- que es nicriten triennis CII diverses kpoques de l’any, 1a 
matieni d’assegurar qw ef piigiih cobrar tots els afectats 6s que 
sigui crkdit ampliable. 

Hi ha una csmena, la 24, que no f i  referkncia al carhcter 
d’arnpliable, i que és la referkncia que feia el senyor Rai6 al re- 
dactat de la lletra c de I’apartat primer. 111 senyor Rad6 cns par- 
lava dc I’oracle CIC Delfos -xernbla que la pitoniw parlava 
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castellh; la versi6 que tinc j o  es Ilatina: suposo que devia p u l a  
grec, perh M, és l’ihis, recliibis nnn morieris, estem d’acord-, i 
tant eiis ha colivengit el senyor Rai% amb la seva arrgmncntaci6 
que, efectivament -i .juga amb un cert avantatge, percluk t:n 
Comissi6 ja varn dir qrie I’cstudiuíern, aquesta esmena-, real- 
ment, encara que cl text del Projecte de Llei --al nostre entcn- 
dre- diu clarament el que ha de dir, cbtivament el redactat 
de vostks, amb questes adversatives <ro>> intercalades, deixa 
més clar el concepte. I, per tant, doncs, aquesta esmena, l’ac- 
ceptarem, l’esmena 24 (remor de veus), 

Qucmt a l’esmena 25, i una altra pxdlela, del Gmp Popular, 
és una esmena que el senyor Curt0 sap que és de tots cls anys 
anteriors. Aqui es tracta senzilhment de partides que tenen 
exactament un Einanpnent obert: 6s una prestaci6 de serveis 
que es cobra, del priblic quc utilitza aquest servei, unes quanti- 
tats de diners. El que evidentment f6m un absurd 6s no deGlarar 
aquesta partida ampliable i dic: <<doncs, els diners que passin de 
la qiiantitat pressupostada, perquE el p6blic utilitza més aquell 
servei, no sabrem on posar-los, Q deixarem de prestar el servei 
perqui: ja hcin cobert tota la partida prevista>>, Per tant, doncs, 
fonamentalment, essencialment, aquesta cmnpliabilitat D comes- 
pon a2s criteris dels quals els parlava abans. 

Quant a les esmenes 26 i 27, Socialista i d’Tniciativa per Ca- 
talunya, que fan xeferhcia a la qüestió -que any rere any 
schns phnteja- de la secció 32, apartat <<Kcceptes rnkdiquesz}, 
aquesta 6s una tematica que, realment, jo no s6 ¶UP; dir mes. 
PerquC, cn definitiva, avui el senyor Font ens parlava de la cis- 
telleta, un altre any potser ens parlar& de la Caputxeta..,, perb 
bé, en definitiva, senyor Font, voste i jo sabem perfcctment 
quina 6s la realitat d’aquesta situació, i jo no allargar6 aquest 
debat un any més tornant a donar: els mateixos arguments, rcha- 
tem els mateixos arguments que cada any d h  el senyor Font, 
Els remeto, doncs, ai1 Diari de S ~ S X ~ Q ~ X  dels anys anteriors. 

Ara sí, el que voldria dir ... Ari recordo que ha estat ell que 
ha parlat de la trampa o parany, diu que hi l la  UI^ converses dc 
passadís cpc sembla que ..., o 6s dar, 6s quc vostk, senyor Font, 
sap el mateix que sabem nosaltres; que en aquests snornents 
s’csth tramitant el Pressupost Gaieral de l’llstat i el nostre Grup 
parlarncntari, el nostrc bessó pxlarnentari, el Grup parlamentari 
catalh B Madrid, ens informa que serribla que les xifres previstes 
a l b  per a aquestes dotacions es calcrila per piut dds mateixos 
thcnics cl’allb que cobrir$ h s  211 mes de setembre. Per tant, ne- 
cesskiamcnt hi iiaud un dEficit considerable en aquesta parti- 
da. Aleshores lbgicament, en ser transfcrkncin d’dkl, la nostra 
situaci6 serii idkntica. Raó de mks, per tant, senyor Font, de ser 
ampliable aquesta pariida, 

I pel que fa referkncia a la partida 21 1, j a  li vaig explicar en 
comissió cls programes que realitza el Departament de Sanitat 
en un intent de posar fre ii aquesta situacici, que en aixb si  qne 
tots estern d’acorcl cluc 6s preocupant, de l’zis creixent c) del cost 
crcixent del rnedicariieiit. 

Continuant wanqant en aquestes esmenes, tenim l’esmena 
23, que és del Grup Popular, que 6s la mateixa i i  nivell d’orga- 
nisrne autbriom de la cluc hem comentat abans, i per tant els cs- 
talviaré el comentari. V6nen després les esmenes 29, 39 i 3 1 ,  
que s6n les yrie fan referencia a les operacions financeres auto- 
rjt~acles. Aixh s’ha criticiit molt, espccialrncnt pcl representant 
dcl Gnip Socialista, ei senyor Marti Camicer. Perb 6s que fa re- 
alitat 6s  que la chrrega financera exacta de l’cndeutarnent no es 

pot saber per endavant. I, per tant, és un d’aquelís criteris que 
deiem de no conkixer a priori, i, per tant, és necessari que sigui 
ampliable. 

A continuacid, similar a aquesta, hi ha l’esmena 32, del Cen- 
tre Dernocrhtic i Social, que Cs la que elimina la possibilitat 
d’afrontar els menyscaptes prrxluits amb operacions d’aval. 
Aquest 6s un tema que tamM hem debatut altres anys. Estarem 
d’acord que vestes poden donar conformitat o no a aquest tipus 
d’activitat per part del Govern de la Generditat, pcrb em sem- 
bla que tots hem de convenir que hi ha una legislaci6, hi ha una 
legislaci6 que ho empara, legisIaci6 vigent; hi ha unes garantks 
establertes i per tant, la Generalitat ha d’afrontar, ha de fer ha- 
nor a aquests menyscaptes potensids. I amb l’expressió <<<poten- 
cials> demostro una vegada mes el bon fonament que sigui un 
crkdit ampliable, perque evidentment 6s impossible saber per 
endavant quins menyscaptes hi haurh. I aleshores ja entrem a la 
pari passiva, a la part que vostks, senyors de l’oposici6, despres 
d’anar critimnt totes i cadascuna de Ics partides que el Govern i 
nosaltres considerem que s6n ampliables, aleshores voste diu: 
{<be, aquestes nu, perb les nostres s b ,  i les de vast& són esme- 
na 33 i 34, les del Departament de Cultura, sobre biblioteques, 
sobre promoció de premsa. I com deia bd el senyor Nadal, vosth 
6s conscient que les quantitats s6n insuficients i diuen que si- 
guin ampliables. Aixb t% un pcuany. Aixb no obeeix al criteri de 
l’amplinbilitat perqui3 no hi ha ni la irnprecisi6, ni hi ha el €om 
de fmaqarnent. 1 curiosament el senyor Nadal s’ha referit per 
dos cops -parlava ell del mes de maig; suposo que haur& vist 
que 6s del mes de rnarq, la Moció número 20 ... (remor de veus), 
ah!, si esta equivocat el Butlteti, doncs, ripidament demanarem 
;i la Presidkncia que també es faci aquesta rectificaci6. 

Aquesta Moci6 número 20, jo tamM me l’he llegida, senyar 
Nadal, i efectivament sembla que vostk ho ha llegit una mica 
per sobre; perr) efectivament enlloc, en cap dels cinc punts 
d’aquesta Moció parla que hi hagi partides ampliables, Es limi- 
ta a parlar de desenvolupar la Llei; de donu atenci6 a la Rihlio- 
teca de Catalunya; encoratjar 1’Escoh de Biblioteconomia; fer 
cursos de segon grau; demana cohboraci6 als poders piiblics 
per millorar la xarxa; demana cohboraci6 dels poders piihlics 
per a la Biblioteca Universitjria de Barcelona. Vol dir que, en 
definitiva, res de res COM a fonament d’aquesta esmena. 

Continwmt avanqant, tenim un conjunt d’esrnencs que s6n 
fonamentalment les que ha defensat el senyor Rañé, la 35, 36 i 
37, i 38, del senyor Saura, que fan 4 i g u e r n - n e -  aquesta in- 
tencionalitat d’incretnentar partides en una shie de conceptes, 
de partides molt necesshries, potser, del Departament de Tre- 
ball, perb que en deffltitiva incideixen en aquella incoherhcia 
que jo els deia abatis. 

Tenim a continuació la 39, que ha defensat amb gran energia 
el senyor Riera, en relació amb ..., 6s clar, 6s al Departament 
d’lnd6stria i Energia. El senyor Riera I’ha defensat conjunta- 
ment amb l’esrnena 238; quant a la partida en ella mateixa el 
que demana 110 6s l’arnplLmi6, sh6 que s’inEomi el Departa- 
ment de ..., perdh, 1st Comissi6 d’fionomia i Finances del Parla- 
ment. (Remor de veus.) El senyor Riera que coneix ... Doncs: 
d’Ind6stria, Corner$, Energia i Turisme, perdd, excusi’m. El 
senyor Riera sap perfectament, o liauria de saber perfectament 
que aquestes partides tenen unes característiques molt divcrscs i 
que 110 sabem veure massa quin paper li correspondria II la Co- 
missió. Perqui? miri, les partides 47, 48 i 77 estan desplegades 
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en aquest moment per ordre del Department d’lndústria; per 
tant, allh IIO es conternpla aquest trhrnit processal que vosti: cle  
mana f que, per altra banda, entenem que és innecessari. 

La partida 65 és per afkontar la iriformatitzacih del Departa- 
ment. Nu sé quina relaci6 t6 atnb la seguretat indrrstrial, ni m b  
les atribucions de la nostra comissió parlcunenthja. I finalment, 
la partida 63 contempla les actuacions telidents a actualkzar el 
registre industrial. Vol dir en definitiva una altra activitat que 
poca rehci6 te amb el que vostb ens demanava. 

Les esmenes següents de l’article.,m, perdó, I’esmena 40, 
I’esmena 41 tamb6 van en el miteix sentit de limitar l’arnpliabi- 
litat cl’activitats que nosaltres entenem que així ho han de ser, 
igual que la 4.2’43, X aleshores a partir de la 45 tornen a sortir 
unes altres esmenes que s6n totes elles d’hiciativa per Catalun- 
ya, que fan el mateix que defensava eE senyor Rafié, perd ho fan 
carn a edicici de noves lletres. En definitiva per considerar - 
m’hagin- insuficients o pendents d’una negociat56 amb els 
sindicats --ens informava el senyor Saura- unes partides de- 
terminades, demana que siguin ampliables. Pels motius que jo 
els he explicat de filosofia dei que entenem que pot ser amplirt- 
ble i qu& no, a totes aquestes esmenes ens hi oposarem a excep- 
ci6 --com he dit en comenpr- per a millora del text o de la 
comprensió del text a I’eesrnena, si nu recordo malament, n~rne- 
ro 24. Per tant, d’aquesta esmena demanaríem votació separada. 

Grkies, senyor Resident. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes gricies, senyor Escudé. Passem 

a la votació de les esmenes d’aquest article cinquk. En primer 
lloc, votarem les de l’Agrupaci6 parlamcnthria del CDS. Es po- 
den votar colijuntament la 32 i 42. 

Vots ii favor? 
Vots en contra? 
Abs t e tic ioon s ? 
Les esmenes 32 i 42 han quedat rebutjades per 30 vots a fa- 

(L’I. Sr. Carnicer demanu per  partur.) 
Votem a contjnuacid les esmenes del Grup Popular, 25, 28, 

El SI-. CARNICER: Senyor President, la 25 i la 28 conjunta- 

El Sr. PRESIDENT: Molt bé, senyor Martti Camicer. Votem, 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstcncions? 
Aquestes dues esmenes, 25 i 28, han quedat rebutjades per 9 

VQ~CKII a continuació les esmenes 30 i 40, del Grup Popular. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquestes CSMCII~S han quedat rcbritjades per 3 1 vots a fiivor, 

62 en C Q ~ I T ~  i 1 abstenció. 
Correspon ara votar les esmenes del Grup parlamentari 

d’hiciativa per Catalunya: 23, 27, 31, 38, 44, 4.5, 46, 47 i 48, 
conjuntament. 

vor, 62 en contra. i 1 abstenci6. 

30 i 40.. Senyor Martí Camicer? 

ment, pe16 per separat de la 30 i la 40. 

doncs, aquestes dues esmenes. 

vots a hvor, 62 en contra i 23 abstencions. 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquestes esmenes han qiiedat rebutjades per 3 1 vots a favor, 

63 en contra i 1 abstemi& 
Votem n coniinuacir5 l’esmena 24, del Grup Socialista. 
Vots B hvor? 
Aquesta esmena ha quedat aprovada per unanimitat, 
Votem a contmuació, si no hi ha peticions ..., sí, $1 n’hi 

El Sr. CURTO: De l’esmena 41, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Només de la 41 a Hi ha alguna altra peti- 

cih? No 6s que els exciti amb aixb, eh? (Rialles.) Doncs, votem 
la 41. 

ha,. .El senyor Curto demana votaci6 separada.. . 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta emena ha quedat rebutjada, In 41, per 26 vots a fa- 

Votem conjuntament ara les esmenes 26,29,33,34, 35, 36, 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquestes esmenes han quedat rebutjades per 32 vots a favor, 

Votem n continuaci6 I’article cinquk, segons el Dictamen de 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
L’article cinque ha quedat aprovat per 64 vots a favor, cap 

en contra i 33 abstencions. 
Passem al debat de les esmenes de I’article sis&, que són 

<<Normes sobre incorporacions de crcditw. L’Agmpaci6 parla- 
rnentiiria del CDS manté I’esmena ncmero 50. Per a la seva de- 
fensa, té la paraula l’ill*lustre Diputat senyor Latorre. 

El Sr. LATORRE? Sí, senyor President. Emprant la mateixa 
linia argumental que ja hem utilitzat en ia defensa de l’esmena 
número 19, proposem aquesta esmena n h e m  50 d’acldici6 
d’un nou apartat 4 a l’arlicle 6, mit,jarqant el qual el Depar&- 
ment d’lkonomia i Finances hagi d’informar la Comissi6 
d’Fxonomia i Finances i Pressrrpst d’aquest Parlament de totes 
Ics incorporacions de credits formalitzarles. Tamb6 amb aquesta 
argumentació donaríem per  dcfensab l’esmena número 64) 
d’addici6 d’un nou punt 3 a l’article vuit& dontractaci6 directa 
d’inversionw. I tanmateix donem per defensades les esmenes 
91, a l’mticle 3 1; 146, a l’articfe 28; 166, a l’article 30, i 256, a. 
Ja Disposici6 final primera. 

vor, 63 en contra i 7 abstencions. 

37,39 i 43, del Grup Socialista. 

64 en contra i 1 abstenci6. 

la Camissi6. 

Grhcics, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Latorre. El Grup 

Socialista manté I’esmena n h e r o  49. Per a ia seva defensa, té 
la paraula I’TElustre Diputat senyor Marti Carnicer. 

El Sr. CARNICER: Si, senyor President, defensaré conjunta- 
ment la 49, la 64, que em sembla que 6s del Gnip Socialista i la 
del Grup del CBS em sembla que 6s la 65, la 101 i la i69. 

Són esmenes que tenen un lligam en comii, que és un lligam, 
que ja en la meva intervcncih anterior he iniciat, que és la ne- 
cessitat que els dikrents grups de l’opsiciú expressem, al llarg 
de totes les nostres emenes a aquest Pressupost, sobre el fet 
que el Conself Executiu ens faci arribar informació sobrc l’lis 
--i atitís- que fa de les normes que estan incloses en aquest 
t cxt articulat. 
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El senyor Iiscud6, quan abans parihem de les modificacions 
de cskclit, ha tingut --diria-- la gosadia de parlar que ”1’6s que 
es feia de les mdifisncions de &dit era una excepció. Parlar 
rl’cxcepcioiis en modificacions, que com hem citat, rcprc- 
sentaven el 50 u el 60% &Is crkdits d’alguna conselleria, com a 
mínim, corn a rninirn, sembla que es pot qualificar de gosacliit. 

Ell mateix, en la seva intervenci6 ha fst referhncia a l’article 
83, de la Llei de Finances Públiques de Catalunya. Jo els el Ile- 
giré: <<El Conseller d’Economia i Finances trametrh al Parla- 
nient, a títol informatiu i tl’estudi per a la Comissió d’lkonomia 
i Fiaances i Pressupost i fwi publicar en el Diari Ofjcial de la 
Gweralitat trimestralment i dintre del trimestre següent l’estal: 
mensual d’execuci6 clel Prcssupost de la Generalitat i les seves 
modificacions, aixi COM els moviments i la situació del Tresor)>. 

Estem a dia X dc maig, 6s a dir que fa quasi b6 un mes i mig 
que ens hauria d’haver entrat, en aquest Parlament, l’estat 
d’cxccuci6 de 31 de desembre de 1989. So tinc proves docu- 
mentals, expedides pels serveis del Parlament, que a fhiils del 
mes cl’abril no hi eren, i orals que tampoc en aquest moment 
aquesta infonnaci6 ha entrat en el Parlament. Bs ii dir que ni tan 
sols, ni tan sals, les prescripcions de la Llei de Finances Públi- 
ques de Catalunya, que el portaveu de la majorja fa servir per 
excusar que es pugui enviar altra informació, ni tan sols aquesta 
nomat iva compleixen, 

Qui? hcrn de fer, senyor Conseller d’&onomia, perquh ens 
envi’in, com il mínim, la informaci6 que la Llei estableix?, que, 
IL m6s u mbs, HO l’han complert totalment, perquh la Llei tamb6 
parla dels moviments i la situaci6 del Tresor, I aixb, em penso 
quc no ho han enviat mai. Jo no he pgut  recopilar tota la docu- 
mentació; sí, la dhns quants trimestres. Perb cm sembla que no 
ho han enviat mai. 

Si ni tan sols compleixen la Llei, 6s clar que no ens acceptin 
Ics nostres esmenes; perb, aixb, ho entenem. Per& corn a mi- 
nim, corn a minim, senyors de la majoria, acceptin que cl que 
cal 6s complir la Llei. 1 que si valen sortir aquí a dir: <<Nosaltres 
els enviem tota la infomaci6 que vostks necessiten, perque 
complim el que diu la Llei>>, surtin i ho diguin, per6 que sigui 
veritat. El que no 6s pot feer 6s fer servir aquest: argument quan 
ni tan sols, ni tan sols la informació que prescriu la LEei de Fi- 
liances Pcihliques ens l’envien. I no em facin dubtar que 6s que, 
la liquidació, no la tenen feta perque. llavors encara crn preocu- 
paria m h .  Per6 el fet que no l’hagin enviat també ens pot feer 
pcnsas que ii hores d’ara no tinguin ni tan sols liquidat l’any 
1989. Seria greu; pcrb, en qualsevol cas, el dubte, el tenim. 

Tambh d portaveu de la majoria, quan ha parlat de la infor- 
rnaciri, ha fet esment a les possibilitats que el Rcghment del 
Parlament ofereix. Jo diria que també 6s una altra situacid rela- 
tivament forpda. Quan en aquest moment el senyor portaveu 
de la majoria sap que a molts diputats d’aquesta Cambra se’ns 
han contestat centenars i centenars de preguntes que s’han fet 
siJbrc l’cxecuci6 del Pressupost, dient-nos: <<<Escolti, aixh j a  ho 
trobari ii la liquidació>>; liquiclació que, per cert, sc’ns ha en- 
viat C:IICX~.  Perh, <<ja ho trobnrh a la liquidaci&. Que en aquest 
inclment CY faci servir cl Reglament per rebatre aquestes peti- 
cions nostres d’informacid tamM 6s una mica fort; una mica 
fort, clcs del nostsc punt de vista. 

i Iiosaltrcs licm Ipreseritat iinii esnimi a c p i ,  que 6s particular, 
que 6s d’cnguany i que, ii mks a mks, el portaveu de li1 majoria 
sap q u e  cs correspon amb alguna altra iniciativa parlarnent;‘ria, 

que en el seu moment potser veurem amb més detall; perb en 
qualsevol cas 6s una iniciativa que vol tenir tenúhncia a resodre 
el problema que aquesta interpreta56 xeglamenthia abusiva 
que per part del Consell Executiu s’e& fent sobre la infama- 
ci6, li trobem entre tots una soluci6; una solució que pot ser !a 
que nosaltres diem en la nostra esmena, que seria complir fil 
per randa el que vost&s ens responen, o pot ser una altra, corn 
segurament en altres parlaments s’han trobat solucions diferents 
a aquest problema de Xa in€omació. 

Per6 en qualsevol cas, i acabo senyor President, és molt 
greu, i sens dubte crec que els ha de fer repensar a vostes molt, 
que en aquest moment un dels clams de l’oposició sigui dema- 
nar mes informaci6; que vosths no informen a aquest Parlament 
sobre tot el que és l’execució i aplicaci6 dels pressupostos, i 
que ni tan sols estan complint el que la Llei de Finances f ib l i -  
ques de Cataiunya prescriu. 

Moltes gdcies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes gracies, senyor Carnicer. Pas- 

EI ~ r .  ESCUDP:: S í ,  griicies, senyor President ... 
El Sr. PRESlDEN: ,..el Diputat senyor Escudé, 
EI Sr. ESCUDI;:: Sewi un torn en contra foqa escarit, pcrquk 

el senyor Mmti Camicer, més que fer el torn a favar d’aquestes 
esmenes, crec que ha fet una rkplica a un torn en contra d’unes 
esmenes anteriors, perque tota la seva argumentacid ha estat dz 
velar l’argumentació meva a esmenes anteriors. Bt5, en definiti- 
va, és perfectament vhlid, i l’argumentació, la dtiplica que li fa- 
ré m em sembla que t m b 6  esth en el mateix terreny, 

En definitiva, existeix l’article 83 de la Llei de Finances Pú- 
bliques; existeixen els mecanismes reglamentaris; vostbs tenen 
cert desfici perquk creuen que han de tenir major infomaci6; jo  
ho respecto. Perb fixin-se -i vost5, senyor Mart€ Carnicer, ho 
ha dit- que l’esmena 169 de vosths el que fa és repetir -jo di- 
ria que de forma gairebé literal- unes &siderata, unes peti- 
cions d’aprofundiinent de Irt informació que esth en aquests 
moments en tmntitació com a Proposició no de Llei. 

Si més no, m’acceptd que vol dir que, si vostes demanen 
aixb a partir d’ara, és que accepten que ara no s’havia de donar. 
(Remor de vcus.) Ncshores, no entenc aquests escarafalls del 
que ara diu guc no es d6na. 

I en liltirna explicaci6, senyor Martí Camicer i els seus com- 
panys d’hemicick, sector del Grup Socialista, em perdonaran 
vosths, perb dialecticament acccptern una cosa: vost&s diuen, 
~ 5 s  que el Govern compleix o no compleix dintre de termini 
l’article 83)). Ja ho dic, dialkticament, acceptem-ho. I si vostbs 
creuen que si, el que diu l*articlc 83, ho posem ara corn a article 
6, apartat no sé que, ara es complir&? es exactament la mateixa 
forp d’obligar l’article de la Llei de Pressupostus que l’article 
de la. Llei de Finances P6bIiqiies de Catalunya. 

Per tant, o ens movem a terreny dc realitats, segons vostks, o 
a terreny legislatiu. A terreny legislatiu, que 6s en el que ens 
hem de mourc aqui, rota la ra6 crec que esta de la nostra banda, 
quan diem: {rel que dernanen vostks que digui el text, ja ho diu 
l’articlc 8 3 ~ .  I si hi haguessin hipotetiques desviacions o in- 
coriiplirncrits, hi ha els nwxmismes de la Cambra que vostks 
coneixen perfectali m t  -del nostre Reglament-: Ics diverses 
rnodalit ats d’ inte~elhcion s de preguntes, de coiupxeixence, 
de peticions d’infomiació per escrit, etckteia. 

Pcr tant, tot aquest conjunt d’esmenes, tant dcl Grup Socia- 

sem al torn en contra d’aquestes dues esmenes. Té la paraula.,. 
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lista, o sigui la 64, 101, 169 i la 49, que 6s la primera del reguit- 
zell d’esrnenes que ha defensat el senyor Mat i  Camicer, les VO- 
tarem en coiitra, de la mateixa manera que les de l’Agnupci6 
del CDS, que potser m’ha desconcertat una mica, el senyor LA- 
tom, amb la seva intervenció, perqu5 a partir de la primera es- 
mena eiis ha donat la numemi6 de I’Tnfome de la Ponkncia i 
no del Dictamen; per tant, quan ell parlava de la 91, 146,166 i 
256, liem d’entendre que les esmenes que ha donat per defensa- 
des s6n Ia 92, 150, 170 i 293. Les tres iiltiines fan referkncia al 
mateix tema, com aquesta primera, al tema de la informaci6 tri- 
mestral. La resposta evidentment 6s idkntica, 

I quant a la 92 de l’actud ordenació del Dictamen, 6s el te- 
rna aquell de.,., quan hi hagi oportunitat d’adqiiirir patrimorni 
en el terreny immobiliari per part de la Generalitat, diu que es 
podran fer les transferkncies de crklit neces~~hies. Perb, 6s clar, 
evidentment no estava prevista aquella plutida pr afrontar 
aquella. necessitat. I alcshorm entenem que 6s lbgic que es pu- 
gui fer aquesta transferhcia i, per tant, tamb6 ens oposarem a 
la petici6 que no es pugui fer la transferhncia, per@ en defini- 
tiva si no estava previst, 6s molt prubable que, amb l’austeritat 
amb q& estA fet aquest Pressupost, no hi hagi dotació suficient 
per aprofitar quella oportunitat d’adqiiisici6 immobilihia. 

Per tant, doncs, com acabo de dir, senyor President, votarem 
en contra d’aquest conjunt de nou esmenes. 

Grhcies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes phcies, senyor EscucE. Passem 

ii la votaci6 de les esmenes a I’article niirnero 6. Esmena de 
l’Agrupaci6 pxlamentkia del CDS, la nlirnem 50, 

Vots a favor? 
Vots cn contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena niimero 50 ha quedat rebirtjada per 20 vots 

Votem a continuació I’esmena 49, del Grup Socialista. 
Vots a favor? 
vots en contra? 
Abstencions? 
Aquestíi esmena ha quedat rebutjada per 24 vots a favor, 56 

Ara votem l’article sis& segons cl Dictamcn. 
Vots a favor? 
Vors en contra? 
Abstencions? 
L’article sis& ha quedat aprovat per 57 vots a favor, cap en 

contm i 24 abstencions, 
Passem al debat de l’article sete, Esmeria n6mero 58,  de 

1’Agrupació pxlatnentkia del CUS. Pcr a la seva defensa, té la 
paraula 1’lll.lustre Diputat senyor Latofre. 

a favor, 55 en contra i 1 abstenci6. 

en contra i 1 abstenci6. 

El Sr. LATORKE: La retirem, senyor Prcsicient. 
El Ss. PRESIDENT: Moltes @cies. Queda. retirxla. RI Grup 

Popular tB Ics C S D ~ C ~ C S  5i,S3, 55 i 57, Per a la seva defensa, t& 
fa ~ ~ k t ~ m l l t  l’ll~lustre Diputat senyor Curto. Est& Sitilat? 

131 Sr. CURTQ: Defensar6 conjuntament les esmenes 51,55, 
53 i 57, encara que en boa-ia lhgica, per Xa seva natrirdfcsa ---em 
referelxo ii l’apwtat primer de article 7-, est article 7 hauria de 
clesaparkixer del Projecte de Llei. 

I cvidcotmcnt, i encara qne 110 hi ha cap motiu COM pt:r dei- 
xar sense Iimit un import a transferir per equilibrar pressupostos 
el 31 de desembre, 10 cest, i aixi ho recoiieixem, 4 s  que ho coti-. 

tenipla la Llei de Finances Publiques de Catalunya. 1 6s a partir 
del contirigut de I’apartat primer quan nosaltres entemn que 
I’apartat segon no té cap sentit incorporar-lo al text articulat per 
l’obvietat que akb suposa, Nom& faltaria que no es tinguessin 
en compte les obligacions reconegudes en concepte d’opera- 
cions corrents i que no es tingues en compte tampoc 10 disposat 
comptablement per a operacions de capital. e s  COM si hi hagut% 
zin article que digués més o menys que +a fi de determinar la si- 
tua& comptable de l’administraci6 financera de la Generalitat, 
les sumes hauran cl’estar quadrades>,. 

En relació amb I’apartat tercer, simplement manifestar el 
nostre desacord per la imprrrcedkncia d’un redactat que parla de 
lliurar fons en excés, en tant que l’apIicaci6 d’est terme atempta 
contra l’efickia, atempta contra tot control i deixa les mans 
Itiures, com a cxcusii per si de cas no darriba a un objectiu dc- 
terminat. 2, quant a 1’apart;lt qwut, assenydar que no compar- 
tim lo criteri del que vostks consideren naturalesa de subvenci6 
d ’ explatacid. 

E1 Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Ctrrto. Pel Grup 
pulmentari d’hichtiva per Catalunya i per a la defensa de les 
esmenes 52, 54, 56 i 59, té la paraula I’Il+Iustre Diputat senyor 
Saura. 
E1 Sr. SAURA: Sí, ghcies, senyor President. Aquestes qua- 

tre esmenes tamE plantegen la supressió dels quatre ap;utats, 
exactament en la mateixa Linia que 1’1l.lustre Diputat senyor 
Curt0 ha dit, i, per tant, les dono per defensades. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes &cies, senyor Saura. Vol fer 
un torn en contra el senyor Escude? Té la paraula. 

~i ~ r .  ESCUDÉ: sí, grhcies, senyor President. , ~ l  senyor 
Curto ha dit que, en certa manera, hauria. de desaparkixes l’arti- 
de. JO estic d’acord amb la seva intenci6 perquE, efectivament, 
aquest conjunt d’csmenes que ha defensat el senyor Curto, i, 
parallelament, el conjunt d’esrnmes que ha defensat el senyor 
Saura, cada una d’elles, doncs, pretkn suprimir els quatre apar- 
tats de quk disposa aquest articIe; potscr és mes espectacular, 
per&, vull dir, t m M  amb aquesta efiicacia amb quk sempre ens 
parla el senyor Curto, hauria pogut fer una sola esmena de su- 
pressió a l’article i tindriem el mateix resultat. Ara, en definiti- 
V A ,  el nostre Grup no donar& suport a aquesta peti& de 
supressi6 ni d’un apartat, ni de tots els apartats, ni de cap 
d’aquests apartats, perque, evidmtmcnt, aquest article que, COM 

lla explicat el senyor Curto, té Ea finalitat que hi hagi crkdits que 
s’autozitzin a favor de les entitats autbnomes, té una finafitat 
forp concreta i que em sembla quc 6s lloable, cine 6s la d’asse- 
guru l’equilibrj pressuposL2ri dc les entitats autbnomes; i, COM 

saben vosth, n’hi ha una bona colla que porten a cap una frac- 
c16 iipreciablr: de l’activ itat administrativa, econhica,  de la 
Generalitat. I, aleshores, no solament hi ha aquest criteri getie- 
ral sin6, addicionalment -i el senyor d’urto hi ha parlat en con- 
tra-, en l’ap-t quapa, si no ho recardo rnahmcnt, addicio- 
naiaient amb vista a un tipus cl’aquestes entitats autbnomes, Ics 
que tinguin fornia de societat rncrcmtll, es possibilitat que les 
transferknciw que multi que han estat en cxcés, es puguin 
transform,~ en ampIiaci6 de capital ~ per enfortir aquesta empre- 
s a  Nosaltrcs no hi veiem res esgccial, enteriem que 6s una fina- 
litat llsltbte i, per tant, no donarem suport ,a aqucst conjunt de 
vuit esIncrzes. 

Gracies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes gracies, senyor Bscucié. SP,IIYQC 
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Curt0 i senyor Saura, es poden votar conjuntament, les seves 
esmenes? S6n de supressici? (Pausa.) Doncs, conjuntament vo- 
tem les següents esmenes: 51,53,55,57,52,54,56 i 59. 

Vots a favor? 
Vats en contra? 
Abstencions? 
Aquestes esmenes han estat rebutjades per 9 vots a favor, 50 

Votem, a continuaci6, l’article 7 segons cl Dictamen de la 

Vots a favor? 
Vats en C Q ~ ~ W ?  

Abstencions? 
L’article set& ha quedat aprovat per 50 vots a favor, cap en 

contra i 26 abstencions. 
Passem a 1’article vuitb: Contracmi6 directa d’inversions. 

Hi ha l’esrnena 65, de í’Appaci6 parlmentiiria del CDS. Li 
tacarii, senyor Hortal i..., a la 61, es refereix vostk. Tingui pa- 
cikncia. 

El Sr, HORTALA: No. senyor President, ha deia perqui: 
abans, quan s’ha fet la renhcia per part &I Patit dels C Q ~ U -  
llistes de Catalunya, vosth ha esmentat aquesta esmena en con- 
cret, i cra senzillament per significar-li que questa no havia 
estat retirada* 

Ei Sr. PRESIDENT: Ja havia anotat que estava viva. G& 
cies. 

Senyor Lattorre, per defensar la seva esmena niirnero 65. 
El Sr. LAi’ORRE: Si, és que ja l’hem defensada abans, CWI- 

EI Sr. PRESDENT: Doncs, pcr defensada. 
Ara, el seu torn, senyor Wottalh, per a l’esmena 61. 
El Sr. HORTALA: Gracies, senyor President. Senyor Presi- 

dent, senyores i senyors diputats, voldria fer una considerslci6 
pr&via en defensa d’aqucsta emena que, al cap i a la fi, és viili- 
da per al conjunt de les esmenes que defensem, i 6s que sovint, 
quan interessa, es fa la comparaci6 entre la Llei General Pressu- 
postbia de 1’Estat i la Llei del Parlament de Catalunya regula- 
dora dels Pressupostos. I voldria significar que, en aspectes 
estrictament tknics, aquesta compasaci6 no 6s vhlida, perguE, 
sense cap mena de dubte, ei senyor Escudé sap que la Llei de 
Finances Piibliques de Catalunya, quan parla de la intervenci6, 
i tmnbé quan parla de I’cxecució pressuposthria, hi ha una skrie 
de particularitats, oportunament discutides, que justament dis- 
crepen entre les regulacions de la Llei de Finances Piibliyues de 
Catalunya i les disposicions que, en aquest sentit, conté la Llei 
del Patrimoni de 1’Estat; i ,  en conseqiibncia, les invocacions - 
com s’ha fet abans- poden servir per a utilitzar un argument: 
que, a vegades, conve citar el que es fa a l*Administració es- 
panyola i ,  a vegades, en contrasentit, convd referir-se al dret 
comparat. 

Dit aixh, voldria significar que aquesta esmena fa referkncia 
a la contracLici6 directa, i, concretament, a la contractaci6 di- 
recta d’adjrrdicació directa. Aquest, com no ignoren els senyors 
diputats, 6s un tema delicat. Any rere any -i 6s Ibgic que sigui 
així- pugen les quanties rlc les quantitats que tipifiquen l’adju- 
dicacki directa; és a dir, en u11 anunci posterior i scnse les git- 
ranties de publicitat i concurrbncia que estableix la contractació 
general per al que fa ii les activitats del Govern. 

En aquest scntit, rimaltces creiem que, sovint, pot tenir sentit 

en contra i 15 abstencions. 

Comissi& 

juntament amb l’esmenii número 50. 

que es produeixen aquestes adjudicacions directes; fins i tot, 
pot estar, en determinats supbsits, justificat que sigui aixl; perb 
el que no és, des del nostre punt de vista, <<de rebutn, i, si analit- 
zen l’execució dels Pressupostos fins am presentada i Ia relaci6 
de contractistes i adjudicataris que presenta particularment el 
Dcpmmcnt d’Obres Públiques i el Dep<mtament d’Ensenya- 
ment, veuran que hi ha una coimidencia reiterada amb la ma- 
teixa empresa, o amb les mateixes ernprsses, o amb les 
mateixes entitats, que reben adjudicacions directes. En conse- 
qüencia, la intencionalitat d’aquesía esmena 6s limitar aixb a un 
determinat tipus de concessions, a un determinat tipus d’adjudi- 
cacions, que nu es reiterin indefinidament, i posar com a caute- 
la que no es puguin fer a la mateixa empresa concessionhria 
mes enllh de dues adjudicacions directes consecutives. 

Moltes grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes gracies, senyor Hortalh. El Grup 

Popular te I’esmena 62, Per a la seva defensa, té la paraula 
1 ’11-lustre Diputat senyor Curta. 

El Sr. CLRTO: Grhcies, senyor President. Encara que tmdi- 
cionalment, senyares i senyors diputats, Eo Gmp Popular inten- 
tarem complir amb allb que la Presickncia ha recomanat ai 
principi de la sessió a fi d’acumular les esmenes, i no t6 cap 
consistkncia que es faci alguna crítica en est sentit. En tot cas, 
senyor Escuclé, si les esmenes s6n tradicionals, histbriques o 
prehisthriques, com he dit al principi, canvien vostes 10 text ar- 
ticulat i canviarem les esmenes, perqu& qui origina les esmenes 
és un text articulat, no nos doni la culpa a Z’oposicib que sem- 
pre presentem les mateixes esmenes. 

En relació amb l’apartat primer de I’article 8, que intentem 
esmenw, diu, est apartat primer, i autoritzar la contractaci6 fi- 
recta de les inversions als departaments fins a un límit de 60 
milions de pessetes; i la modificaci6 que proposem, 10 Grup Po- 
pular, és que el Iímit no superi els 50 milions de pessetes, la 
qual cosa significa que els departaments, o que els diferents 
deparíarnents, no puguin executar obres arnb c h c  al seu propi 
pressupost. En tot cas, i encara que el límit de 60 milions de 
pessetes sigui el mateix que el de 1989, la modificaci6 que pro- 
posem i que interessa d’estos 50 milions de pessetes, significa 
un major control que l’oposici6 volem exercir en relaci6 amb 
les contractacions directes que efectua el Govern de la Genera- 
litat, Est és 10 sentit, senyor President, de l’esmena que propo- 
sem, 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyar Curto. Esmenes 
63 i 66, del Grup d’hiciativa per Catalunya. Per a la seva de- 
fensa, t6 ia paraula I’Iklustre Diputat senyor Saura. 

El Sr. SAURA: Grhcies, senyor President. L’esmena 66 fa 
referhncia a la necessitat que, trimestralment, el Consell Execu- 
tiu infonni el Parlament de Catalunya sobre la relaci6 dels pro- 
jectes d’inversió efectuats per contractaci6 directa. Fent un 
seguiment de l’execució del Pressupost, veiem com s’abusa ex- 
cessivament de la contractaci6 directa i COM no hi ha cap meca- 
nisme d’informaci6 en relació a m b  aquest tema. En aquest 
sentit, la nostra emena 66 -hi insisteix- el que planteja és 
la necessitat que, trimestralment, el Consell Executiu informi el 
Parlament en relació amb les contractacions directes d’inver- 
sions. E l’csmena 63 determina també que el l h i t  superior per 
Fer la contractacjh directa sigiii de S O  milions de pessetes. 
Aquesta j a  va ser també iina discussi6 que vam tenir l’any pas- 
sat; nosaltres ja vam plantejar I’any passat que cl limit siiperior 
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hilvia de ser 50 milions de pessetes, se’n van aprovm 60. He de 
dir que, a I’Estat, el m’nim de la contractaci6 directa d’inversió, 
amb un volum de pressupost infinitament superior, en aquests 
moments esth situat en 75 milions de pessetes. 

Grhcies, senyor President. 
Ei Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Saura. J3 ha 

I’eesmena 64, del Grup Socialista, que ha estat defensada. Per 
consegüent, podem passar al torn en contra, i té la paraula 
1’IIlustre Diputat senyor Escudé. 

EE Sr. EsCWfi: Grhcies, senyor President. Aquest article 
que, com s’ha vist, fa referencia a la possibilitat de contractaci6 
directa d’aquelles inversions de menor quantia, o d’una quantia 
no important, 6s un tema universal; 6s un tema que, com ens ha 
manifestat ara el senyor Saura, en el Projecte de Pressupost de 
1’Estat hil pujat a 75 milions i ,  aleshores, aquí es veu un venEalI 
d’opcions diferents per part dels diversos Grups de la Cambra: 
el Grup Mixt, que ha defensat l’esmena abans, recordaran que 
vol que es suprimeixi totalment aquesta possibilitat; e1 Gnip 
d’Esquerra Republicana ... perd6, 1’Agntpació. .. el sector d’Es- 
querra Catalana dintre del Grup Mixt, exactament, accepta la 
quantitat de 60 milions que proposa el Govern perh amb unes 
limitacions: i el Grup Popular i el Grup d’hiciativa per Gita- 
lunya la rebaixa a50  milioris. Aleshores, nosaltres entenem que 
6s prudent -ha donat un bon resultat- posar aquesta quantitat 
de 60 milions i no arribar a aquesta altra xifri limit molt supe- 
rior, els 75 milions del Pressupost de 1’Estat. Per tant, doncs, no 
acceptarem cap d’aquestes limitacions addicionals que ens p n  
posen aquests Grups. 

I, finalment, per altra banda, les esmenes 64, 65 i 66, de so- 
cialistes, Centre Democrhtic i Social i Iniciativa per Catalunya, 
torncn a incidir en e1 tema de la trimestralitat, que és una qiies- 
ti6 que ja hem debatut, jo  diria, suficientment. Perb, és que en 
aquest cas concret, hi ha un aspecte que potser s’ha escapat ----o 
potser no- alls senyors diputats presentadors de les esmenes, 
que és que, particularment, en aquest article 8, hi ha UR apartat 
segon que diu que aquestes condicions es publicaran en el 
DOGC; per tant, hi ha una possibilitat malt important de con& 
xer l’abast i la marxa de i’exercici d’aquesta facultat de con- 
tractiu56 clirecta, senzillament seguint la publicaci6 del Diari 
Oficical de la Generalitat. Per tant, en aquest cas, encara amb 
menys intensitat que en altres casos, caldria acceptar u demanar 
l’acceptació d’aquesta obligaci6 addicional que se’ns vol i m p  
s a  a través d’aquestes esmenes. 

Per tant, doncs, senyar President, senyores i senyors dipu- 
tats, el nostre Grup votari en contra d’nquestes set esmenes. 

GrAcies, senyor President. 
El Sr. PRESDENT: GrAcies, senyor Escudé. Passem a les 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 29 vots a favor, 53 

Votem l’esmena niirnera 61, del Grup Mixt. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 23 vots a favor, 53 

velacions. Esmena número 65, de l’Agrupaci6 del CDS. 

en contra i cap abstenci6. 

en contra i 6 abstencions. 

Votem a continuació I’esmena 62, del Grup Popular. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per... 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 6 vats a favar, 53 

en contra i 17 abstencions. 
Votem Ies esmenes 63 ... (L’ I i .  Sr. iiomid demana per par- 

lar.) Si? 
El Sr. HORTALA: Crec que hi ha hagut un lapsus, i abans 

vostE ha esmentat I’esmena niimero 60, corn, de fet, suposo que 
correspon a la 61. 

El Sr. PRESIDENT: 61 .,. 
El Sr. HORTALA: És 60, perdh. (Remor de veus.) 
El Sr. PRESIDENT: Arn estem votant ... Hem votat la 62; 

n’acabo de donar el resultat. I, a continuaci6, votem les esme- 
nes del Grup d’lniciativa, que són 63 i 66. Conjuntament, no? 
(Pausa. L’I. Sr. Carnicer demana per parlar.) El senyor C m i -  
cer... 

El Sr. CARNICER: Senyar President, per a dos aclariments; 
un, per demanar la vobci6 separada de 63 i la 66, i, un altre, 
perquk a nosaltres ens queda el dubte de si l’esmena 60 s’ha vo- 
tat o no s’ha votat. 

El Sr. PRESIDENT: No s’ha votat, i la votarem. 
Votem l’esmena nlimero 60, del Grup Mixt. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
L’esrnena niirnero 60 ha quedat rebutjada per 2 vots a favor, 

Votem conjuntament les esmenes., , No; han demanat separí- 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena, la 63, ha quedat rebutjada per 8 vots a fa- 

Votem ara l’esmena nrimero 66, també del Grup d’hiciati- 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
L’esmena número 66 ha quedat rebutjada per 26 vots a fa- 

Finalment, votem l’esmena 64, del Grup Socialista. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 26 vots a favor, 53 

en contra i cap abstenci6. 
Passem am al debat de l’article novE., sobre subvencions.,. 

(Remor de veus.) Es vota el text del Dictamen sobre I’xtiarticle 8. 
Té ra6. 

59 en contra i 24 abstencions. 

dament, oi? La número 63, del Grup d’hiciativa. 

vor, 53 en contra i 18 abstencions. 

va. 

vor, 53 en contra i cap abstencid. 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
L’artick vuit& ha quedat aprovat per 53 vots a favor, cap en 

contra i 26 abstencions. 



Ara si, ara passem al debat de l’article novk L’Agrupnci6 
parlarnenthia del CUS te les esmenes 72 i 77. Per a la seva cle- 
fensa, te la paraula I’lllustre Diputat senyor Eatorrc. 

(El M .  H .  SI-. President s’ahenta del Sa16 dc Sessions i L’I. 
Sr. Vice-president Primer el substitueix en la úirecciii del de- 
bat.) 

El Sr. LATORRE: Grhcies, senyor President. L’any passat, 
quan jo defensava en aquesta Cambra i i a  esmena idhtica a Ia 
nlimero 72, deia, senyors del Govern, que la seva politica de 
subvencions ha estat permanentment qüestionada per part de 
bona part, gran part d’aquest Parlament, per part dels mitjans de 
conrunicaci6, pcr part de bona part de la ciutadania, per part 
gairelx5 de tothom menys dc vostks. I pot ser que aquesta afir- 
maciii no fos del tot precisa; hauria d’haver afegit: menys  de 
vostks i d’alguns que reben les subvencions. )> 

La política subvencionadora de qualsevol govern demucrh- 
tic, com a part de la politica @bai, ha de ser totalment transpa- 
ient. Vosths volen introduir, rnitjmpnt l’apartat 2 d’aquest 
article, una cliusula d’excepcionditat per tal que cada Conse- 
ller pugui concedir directament, sense mQ requisits que la seva 
publicncici al DOGC, totes aquelles subvencions innomisiades o 
genkriques, en qui: no es possible -diuen--- de promoure la 
concurrkncia píiblica per l’especificitat de les caracteristiques 
que ha de complir l’entital, l’ernpresri o la yersoiia destinatkia 
de la subvencic5. No estem d’acord amb aquest tipus d’excep- 
cional i tats. 

D’altra brincla, vosth pretenen -punt 3 de I’arlicIe 9- qiie 
nom6s els destinataris de subvencions superiors a un mili6 de 
pessetes hagin dc dcclarar exgrcssament no tenir contret cap 
deuie per cap concepte arnb la Gencrditnt. TJna aplicaci6 exl rc- 
rna d’:ultresi eniiiicint etis podria portar que, si el Consell Exe- 
critiu decidís - -que  xic) ho dwidirh- no atorgar cap subvenci6 
:;uperior n u11 mil i6 dc pessetes, estarin en condicions d ’atcrrgar- 
les, totes cllcs, ii entitats, persoiics (9 crnpreses que mai hfigues- 
siri pagat cap irnpost 11 la Gnicrtllitat. 

Grhcics, senyor President. 
El Sr. VXCH-PRESX DEN’I‘ PRXM ER: Grhcies, scuyor IJipu- 

tat. Cor-rcspon ara la defensa dc Ics esiiicnes del Gnrp Mixt: la 
69, 72 i 79. Per fer-ho, té la paraula l’Il+lustrc Diputa I... ,  I-lono- 
r-;ible senyor TIoi-taiii. 

111 Sr. i-iOR7’AL;z: Moltes gi-hcies, senyar President en fun- 
cions. Senyores i senyors diputats, es tracta, efcctivatnent, dc 
les emenes 69, 71 i 79. Totes elles fai1 rcfexkncis a l’,article 9, 
que 6s tiri article irnportimt, un article d’aquests qrie any rere 
any aixequen contrcwkrsin: I’article dc Ics subvencions. 

Sobre les subvencions, aquesta 631arnbra, nE llarg dels anys, 
ha sentit exclamacions com de cdientelisme>>, de w-cpadidora 
indiscriminada>> o <<discminadrt~>, i també d’i<electoralisme>>. 
Per tant, intentar introduir criteris cle claredat ~ de trlmsp;&ncia i 
dc bon fer en Xa cosa pÚbIica és qiielcom suhsmicial en tot all6 
qtie fil rcfcrhcia 11 les subvcncions. 

fis per ~ i x b  que, en nom d’Esquerra Catalana, nosaltres hem 
presentat uncs modificacions, mil qne hi ha qui parla d’ktica; hi 
tia qui, cI’Cticu, en parla des dc fa molt temps, pe16 ara que es 
p a r h  cl’ktica per part d’algii, convindriil que aquest aitjcíe i el 
quc suposa quest article, qiacdés depurat de tid manera que, 
cfwtivumenb, les subvencions responguessin al criteri objectiu 
c k  subvcnir tot allb que, des d’rm punt de vista politic --i, al 
c;ip i H In f i ,  politic des dc la perspcctiva del Govern, perh (les 

d’un punt de vista politic- servis per aconseguir la finalitat p- 
lítica i pressupostAria inicialment establefia, 

fis per aixb que el primer que ens sembla que convé matisa 
en aquest article, i no fer-ho només per un pur trilmit reglamen- 
tari, ds indicar explicitament, en el conjunt de condicions de les 
respectives subvencions, aquelles que fan referEncia amb prio- 
ritat a les zones menys afavorides, a les zones --per dir-ho ai- 
xi- menys desenvolupades O m6s desvalgudes dins de les 
consideracions econbrniques, socials, culturals, de comunica- 
cih3 etchtera. 

Aquest criteri no es td en compte en les condicions genemls, 
i és per aixb que, com j a  es va dir en el debat sobre l’esmena a 
la totalitat, un pressupost que, en moments determinats, oblida 
d’una manera molt significativa tot allb que es refereix a la Ca- 
talunya pobra, si, per via d’esmena particularitzada, dins del 
text articulat s’acceptés aquesta rnodificaci6, almenys determi- 
nada clistribucid de subvencions podrien tenir en compte 
aquests criteris per intentar impulsar activitats i, en definitiva, 
desenrotllament n les zones menys dotades de Catalunya. 
Aquest és el contingut de l’esmena 69, 

L’esmena 70, dins de les subvencions tarnbe, fa referencia 
als criteris cl’adjudicaci6 o de concessió directa. Entenem que 
en cap cas esta justificada una subvenció directa, sota la respon- 
sahiltíít i, sovint, el secretisme d’un tituIar de qualsevol depar- 
tament del Govern. Entenem que aquest puat d’aquest uticle 
hauria d’estar suprimit --com ja ha estat esmentat per algun al- 
tre diputitt que ha fet referhcia a la mateixa qÜesti&-, i, en 
conseqiikncia, nosaltres mantenim aquesta esmena, ja que, des- 
pres de deu anys d’expcriEncia de govern, no hi ha cap mena de 
possibilitat per al terna de les subvencions que no permeti, 
d’antuvi, aquell cimeixernent i aquelles finalitats que no puguin 
ser obertament anunciades i, per tant, píblicment explicades a 
I’iiora de les concessions o de la possibilitat de concessions E- 
Eatives. Aquest és, en clefinitiva, clmics, el contingut de I’esrne- 
na 71. 

I, pel qirc fa. a l’esniena 79, es tracta d’una esmena d’aaddici6, 
en la qual es demana que, en aquest mateix article, es faci, 
d’1111ti vegada per totes, menció expkita a la necessitat que to- 
tes les sulwencions concedides, una vegada hagin cstat conce- 
dides i aplicades, se’n faci pnblicaci6 al Diari Oficial cic la 
Generalitat amb referkncia a qui ha estat el destinatari i quines 
hiui estat Ies quanties adjudicades, perquE cntenem que aixb 
forma part d’una administracih --Com deia al comcnpment- 
transparent, d’una administració que pemet fa vigilhncia i el 
control reglamentari per part del Parlament, i, en definitiva, 
perqk tmb6, dins dels diferents sectors afectats, si m6s no, in- 
trodueix criteris per d lar  la compethcia deslleial que suposa 
la concessió de subvencions, dins del propi sector, a unes em- 
preses sí, a uiles entitats si, a unes corporacions sí i a altres no, i 
que, en definitiva, tot plegat aprofundeix també aixb que deia al 
cornengament, que és el pfantejarnent &tic, que no fa massa dies 
el President de la GeneYdlitat en parlava a bastament. 

Moltes grhcies. 
El Sr. VICE-PI<ESJDENT PRIMER: Grhcies, senyor Dipu- 

tat. Correspon am la defensa de les esmenes del Grup Popular 
76 i 81; per fcr-ho, té la paraula el Diputat senyor Curta 

El Sr. CURTO: Grhcies, senyor hesident, Seriyores i sen- 
yors diputats, l’esrnena número 76, de rnodificaci6, fa referExi- 
cia a. les subvencions que no tenen assignaci6 mminativa, 
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L’aparkit tercer d’est article assenyala litmilrneiit que (<si l’im- 
port de la subvencilsi és superior a un milió de pessetes>> - 
diu-, <<cal, pcrquk sigui concedida, la declitraci6 expressa del 
destinatari de no tenir contret cap deute per cap concepte amb 
la Generalitat de Catalunya)). I, evidentment, a qui va inventar 
esta redacci6, almenys li degueren suar les orelles. 1 la nostra 
esmena tracta de controlar i de beneficiar tots els peticionaris 
dc les subvencions, superin o no 10 mai6 de pessetes. Diem, en 
Xa introducci6, diem que en qualsevol dels casos, sigui quina si- 
gui la quantitat subvencionada; entre altres raons, perqu6 el fet 
dc tenir un deute contret amb 1’AdministraciÓ de la Generalitat 
mai pot impedir la concessi6 d’iina determinada subvenci6, si- 
n6 que, en virtut de la proposta de subvencid, s6n 10 conjunt 
d’antececlents, la destinació de la qwntitat i tanbe la seguretat 
de la inversi6 10s que han de determinar, 10s que han de motivar 
sobre la conveniencia o no d’autoritzar la corresponent subven- 
ci6. Algun dia nosaltres preguntarem quin seguiment existeix 
sobre les subvencions concedides, i algun dia també pregunta- 
rem qiiina fisca!itzaci6 efectua la Sindicatura de Comptes res- 
pecte (fe la seva quantia, criteris i finalitat, en compliment, entre 
altres coses, d’a?ttb que disposa la mateixa LTei de Prcssigostos 
de 1990. 

Quant a l’esmena 81, d’addicib, que fa referkncia a les sub- 
vencions que poden concdir tots els departaments, diu que, 
<<no obstant el que queda dit, ser& obligada la convocatbria pu- 
blicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.>>, et- 
cetem, etcktera. ka Seva redaccilj és suficientincnt expressiva, 
perh, en definitiva, esta esmena observa caracteristicpes i con- 
dicions per als possibles destinataris a traves d’un initjh oficial, 
com és 10 Diari Oficial de lu Generditat. 

El Sr. VXCE-PW,SIx3ENT PRMER: Moltes grhcies, Il.Iustre 
senyor Diputat. El Gnip parlamentari d’hiciativa pot dcfensar, 
si ho desitja, Ics csrnenes 68, 73,78, 82, 84 i 85; per €a-ho, té 
la paraula I’Ibiustre Diputat ... Pamveu. 

El ST. SAURA: Grhcies, senyor President. El nostre Grup 
coincideix amb les paraules dcl senyor Hortali en et sentit que 
aquest 6s un article important, perque un dels trets ..., com eI 
nostre Grup va denunciar en la defensa de l’csmena a la totali- 
tat, rrn dels trets característics de la politica del Consell Execu- 
tiu 6s la politica de subvencions. Una politica de subvencions 
quc, com aquí tambd s’ha dit, ha estat repetidament, per molts 
gnips, i, en concret el nostre, qualificada de iclienlclar>> i 
d’anar a la privatització creixent del Pressupost de la Generali- 
tat. En definitiva, en els gmns temes d’aquest article 9, sobre Ics 
subvencions, tots els p p s  de l’oposici6 hi coincideixen: en els 
temes de transpxkncia de les subvencions i cl’objectivitat de les 
subvencions. 

El nostre Grup ha presentat un conjunt d’esmenes en aquest 
sentit. La primera d’elles, l’esmena 68, que, en definitiva, el 
que planteja és la. supressi6 d’una frase en concret que diu que, 
quan no existeixin assignacions nominatives i que, diu, afectin 
UXI coklectiu de beneficiaris potencials, general o indeteminat, 
no hi hauri nomes; és a dir, en definitiva es tracta de fer que 
l’apartat primer de l’article 9 sigui menys discrecional en mms 
del Consell Executiu. 

La segona esmena 6s una esmena de supressici de l’apartat 
segon, on el text que se’ns proposa ens diu que excepcional- 
ment --pcrb sense dir que s’cntén pec aquesta excepcionali- 
tat-- els consellers podrrln, directament, adjudicar Ics sub-  

vencion s. 
L’esmena 82 fa referhncia a la necessitat.,., que el Consell 

Executiu ha d’hformar els ens locals afectats: cl nostre Grup 
planteja els consells comarcds. I aixb no s’ha d’entendre COM a 
cap mena de rnediatibici6, sin6 simpkment com una informa- 
ci6 a postmiori. En el debat de comissi6 el senyor Escudk deia 
que hiciativa ho plantejava als consells comarcals i el Partit 
Socialista als ajuntaments, i que ..., bé, que hi havia discreph- 
cies: anunciar que el nostre Grup amb molt de gust retiraria la 
seva esmena si ia majoria dones suport i votés l’esmena del 
Grup Socialista; és a dir que, en el CRS que el problema fas les 
diferhcies de quin ens local s’ha d’informar, el nostre Gnip ja 
anuncia qw retiraria la nostxa esmena. 

L’esmena 83 planteja la necessitat que, després de sis mesos 
de concedida la subvenci6, aquesta subvenció s’ha de justificar: 
no pot ser que es donin subvencions importants des de la Gene- 
rditat i que prktisament mai estiguin justificades. 

I l’ailtima, l’esmena 84, parla de la necessitat que en aquelles 
subvencions superiors a un mili6 de pessetes es Fmín audito- 
ries. La Llei de Finances Pilbliqiies ci iu,  en I’article 75, que es 
faran auditories a tothom -aditories que no cs fan it quasi 
ningfi: probablement en aquest Ple, o en el Ple segiient ..., he 
€ornulat dues preguntes al senyor Conseller d’F-onomia i Fi- 
nances yerquk ens infonni exactament del nombre d’auditories 
que s’han fet. Per;), en tot cas, 19esmena que nosaltres pfante- 
gem 6s quc, en I’exercici de 1990.,., no a tothom: que simple- 
ment es faci a aqiielles entitats que rcbin subvencions per un 
valor superior al mili6 de pessetes; aixb, Re cap manera invalida 
all6 que diu l’micle 75 de la Llei de Finances, perb, cn tot cas, 
és un pus endavant e11 l’actual situaci6 de no fer i realitzar audi- 
tories practicament a ningú dels qui reben subvencions. 

Grhcies, senyor President. 
El Sr. VICE-PRT3TDPT PRIMFk Moltes grhcies, senyor 

Diputat. Correspon ara la defensa de, les esmenes del Gnip So- 
cialista; per fer-ho, t& la paraula la 11-lustre Diputada senyora 
Torrent ---esmenes 67, 70, 74, 75, 80 i 83, si les fa conjunta- 
lIEI1t. 

I L ~  Sra.  MART^ I CONJLL: Molt M, moltes gricies, senyor 
Prcsident. 

El Sr. VICEPRESIDENT PRIMER: Perd0ni: la Iklustre Di- 
putada senyora Marti. 

~a ~ r a .  MARTÍ I CONILL: Senyor Presiclent, senyores i 
senyors diputats, les esmenes que defensaré, senyor President, 
s6n la 67, la 70, la 74, la 75 i la 80; la 83, no. 

E1 Sr, VICE-PRFSIDENT PRTMER: D’acosd. 
h Sra. MARTf I CONILL: Tottes elles, aquestes esmenes, 

fan referkncia --COM ja s’ha comentat a traves dels altres 
grups- a les subvencions, al terna de subvencions, que Es a 
l’article 9 del text articulat. 

Pel que fa a I’esrncna nhnero 67 i a les altres, nosaltres 
coincidiríem, quasi amb tota seguretat, amb molts dels argu- 
ments que han estat donats pels altres grups de l’oposicib, 
Aquesta esmena és de supressió, l’esmena número 67, d’un pa- 
xhgraf de l’apartat l de l’article 9, que, concretament, diu <<i que 
afecten un collectiu de beneficiaris potencials, general o inde- 
terminab. E1 nostre Grup par1,mentaci considera que les sub- 
vencions sempre -sernprc- s’han de concedir d’acord amb 
criteris de publicitat, concurrknci;i i objectivitat, i IIO nom& 
quan afecten un deterniiriat o indeterminat colkctiu. Pes aitm 
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part, aquesta expressi6 -ja ho vhrcrn t;imb6 conientar l’any 
passat-, <<un determinat o indeterminat col*leceiu>>, realment 6s 
una definici6 bastant complexa. des del punt de vista gramatical. 
Nosaltres basem la defensa d’aquesta emena en el principi 
d’igualtat que té tota persona fisica o juridicil que compleixi els 
requisits establerts en les bases corrcsponents a accedir sempre, 
sempre, a les subvencions que ha d’atorgar el Govern de la Ge- 
neriiitat. fis per aixb que nosaltres demanem la supressió 
d’aquest puhgraf. 

Pel que f;l 11 I’csmcna número 70, és dc supressió de tot el 
text del parhgraf segon de l’articlc 9, que comenra -i no els el 
llcgirk en la seva integritat, perquE, evidentment, est& en el 
text-, que cornenqa amb la pmula  <<excepcionaiment poden 
ésser concedides directiiment per ordre del consellem, etchtera. 
Els arguments que l’any passat nosaltres varem defensar en 
aquesta esmena, e h  donaríem tots per vhlids, perb voldríem 
afegir-nc un de nou, que pensem, a mCs a m h ,  que 6s absoluta- 
melit decisiu, i que, fins i tot, taparia els altres arguments: 
que els senyors i les senyores diputadcs de la majoria no recor- 
dcri la Moci6 que vil presentar ell aquesta Cambra la Il*Eustre 
senyora Diputada Rosa Rarenys, que el Ple del Parlament de 
dati1 20 de mar$ passat va aprovar pes unanimitat de tots els 
grups, i que feia referkncia a aquest tema, i que els CII llegiré el 
contingut, que 6s molt c1rr-t i que crcc qirc ds molt substanciós, i 
que el Gnip de 1;t majoria l’ha oblidada en la seva integritat? 
Aquesta Moció diu així: <<El Parlament de Cata1uny;i insta el 
Consell Executiu a establir els canals administmtius i politics 
;ddequats per tal que la concessid de les subvencions de I;t Gon- 
sellcria~> ---perquC aquesta MocirS cra COM a conseqiiencia 
d’una interpellacib il un conseller- ccestiguin sotmeses>> -pe- 
rb, en quakvol cas, podria ser estks a les altres consclleries-, 
ccestiguin sotmeses a la concurrhcia pública i, per mnt, siguin 
conformcs a dret>>. Aquesta Moci6 fa p c  mes d’un mes que va 
ser aprovada per tots els grups de la Cambra aquí, i feia referh- 
cia -ho repeteixo- ii un tema de subvencions, que va ser in- 
terpeWat eI Conseller de Benestar Social, perque en el 
Pressupost de l’any passat rworciem que hi havia. exi aquesta 
Conselleria, només a t itol d’exemple, uns dos-cents milioris de 
pessetes, i aquest any no sé la xifra exacta, per& ainh la Moció 
entremig, és a dir, entrc d Pressupost del 89 i I’aprovaci6 que 
procediri ara del 90, hi ha hagrit aquesta Moci6, i sembla ser 
que la partida de subvencions, prhcticament, doncs, es dobla. 
Pcr t i m ,  el Gnip dc la majoria sembla que fa molt poc c8s  a les 
mocions que aqnesta Cambra aprova. Senyors del Govern, 
compIcixin les tnocions que aprova aquesta Cambra, no siguin 
inipemeables al que el Parlament ~Iwideix, perquE aixb desa- 
cred ita els governs, desacredita els govcrns democrhtics i, per 
tant, ciis dcsacreclita a tots. Esperem que, havent jwsat sobre la 
taula aquesta Moci6, tots cfs grups, i fins i tot el Grup de la ma- 
joria, reconsideriri aqucst punt, i esperem aconsegiir c2 vat €a- 
vorablc a aquesta esmena de tots els grups. 

Pel que fa a 1’esrricna número 74, f6m important que en 
l’apartat segon de l’at-ticle 9 s’introduís ui1 piuhgraf qtie reduís 
els efectes de I ’cxcepcionxlitat --en cas que l’esmella antcrjor, 
evidentment, no fos acceptada-, quc reciuis --ho repeteixo- 
els cíwtcs de l’excepcionalitat, i nosaltres proposem dos ter- 
mes: per una part, que i!omks sigui en casos d’urgencia justifi- 
cada o justificable i . . .  o bé, en un altre cas, que es puguin 
produir escievenimeirts imprevisibles que afecten greument una 

persona o una entitat; en aquests dos casos, nosaltres pensem 
que potser, almenys, si el Grup de la majoria 110 accept6s, res- 
tringiríem l’excepcionalitat, que ja dc per si no és gens bo intro- 
duir aquest terme en una disposici6 legal, i menys en una llei, 
perque quan s’intrudueixen excepcionalitats, la paraula mxcep- 
cionalitat>>, s’introdueix automhticament el terme de <<discrimi- 
n a c i 6 ~  i, per tant, de poder fer un l j s  sectorial d’una 
determinada temhtica. Si es modifiques aqucst parhgra€, esti- 
mem que f6ra molt més aclaridor per a tothom i, realment, esta- 
riem tots convenpts que estern davant d ’ua  excepcionalitat 
justificable. 

Pel que fa a l’esmena n6mero 75, aquesta esmena és de su- 
pressió de tot l’apartat tercer de l’article 9, i que tampoc llegiré, 
i recordo que mmbC I’any passat va ser ben argumentada pel 
Gnip Socialista. Nosaltres volem la supressi6 d’aquest parhgraf 
perqui? és desafortunat per mol tes raons. 

Barreja el cobrament de les subvencions ci’irnport superior a 
un mili6 de pessetes amb els deutes que poden tenir o no els 
destinataris dc la subvenci6 amb l’Adrninistraci6 de la Genera- 
litat: nosaltres pensem que els conceptes <<deutes>> i <<subven- 
cions>> no s6n conceptes que es puguin posar en el mateix sac ni 
en el mateix paquet. Aquest parhgmf esta fonamentalment des- 
tinat -i ho recorda, perque em penso que aquesta 6s la intcn- 
cionditat d’aqucst pxhgraf- als ajuntaments que no paguen Ia 
quota de prevenci6 i extinci6 d’incendis, entre d’altres. I recor- 
dard només que aquí hi va haver ..., l’any passat es va esmentar 
un infonne del Sindic de Greuges que recomanava que se sus- 
pengu6s l’aplicaci6 d’aquesta mesura; el Govern de la Generrt- 
litat, tot i conhixcr l’informe del Sindic de Greuges, pretén 
aplicar, als ajuntaments i a altres entitats, el compte de la vella: 
senyors de la majoria, si. algun dia els ajuntaments poden, en el 
text articulat dels seus propis pressupostos, introduir algun pa- 
&graf com aquest, que els permeti fer e1 compte dc la vdfa amb 
el Goveni de la Generalitat, serh I’hora de cobrar, per part dels 
ajuntaments, e1 dhficit en serveis socials, en ensenyament, en 
cultura i en d’altres aportacions fetes pels ajuntaments. Nosal- 
tres volem que es suprimeixi aquest parhgraf perque 6s un acte 
de justícia amb els municipis de Catalunya. 

Pel que fa a €’esmena número 80, és una esmena que es de- 
fensa sola, llcgint textualment el seu paragraf-, que diu: <<Tots 
els ajuntaments seran informats dc les subvencions atorgades a 
entitats pfibliques o privades de llur terme municipal>>. 

6s evident que, en el compliment de la col-Iaboracid institu- 
cional que ha d’existir entre totes les administracions públiques, 
es fa absolutament impi*escindible el m k i m  d’informació i de 
trmlnspartmcia. Corn que les subvencions tenen uns destinataris, 
i aquests destinataris estan ubicats, amb tota seguretat, en algun 
indret de Catalunya, i Catalunya, territorialment, una de les sc- 
ves possibilitats 6s ia divisi6 niunicipal, per tant, segur que 
l’atargant d’aqtiesta subvenci6 esth ubicat en algun municipi. 
Per tant, seria bo, i seria bo per a totlzom, que I’AdministracM 
més propera a aquest ciutadh, que Es I’Administració local, en 
bingu6s coneixement, no sols amb l’linica finalitat informativa, 
sinó tambk perquh així es permetria, cntre totes les administri- 
cions, distribuir millor els recursos públics. 

El Grup de la majoria no pot pas votar en contra d’aquesta 
addiei6, perquk pensem que és beneficiosa absolutament per a 
tothom. 

I, en conclusi6 del grup d’aquestes emenes, diríem que el 
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Grup Socialista no compartim la prhctica que fa el Govern res- 
pecte a les subveiicioiis, perquh considerem que & um política 
que qui ,  en aquesta Cambra, ja s’ha dit, pcrb que 6s descarada- 
ment, que practica descarachment el clientelisme polittic. 

Amb la practica del Govern entorn del tema de les subven- 
cions, nom& es busquen efectes absolutament immediats, el 
que anoInenem <<politica d’aparador,,: subvencions puntuals 
que permeten fer un cartell o presidir a l p  acte puntual, d’iina 
fuma aleathria, i introduir-se en determinats sectors de la so- 
cietat. 

(El M. Sr. Sr. President es reincorpora nl seu lloc.) 
Hi ha alguna conselleria j a  ho he citat abans-, COM per 

exemple Benestar Social, que usa i, fins i tot, m’atreviria a dir 
gairebe que abusa de part de l’article 9 d’una forma absoluta- 
ment incontrolada, € h s  al punt que crec que ha aconseguit res- 
suscita un terme que tots ens penshvern que era un terme que 
estava absolutament arxivat, que era la benefickncia. La Llei de 
henefickncia és una llei del segle passat, i ens pnshvem que 
aquest concepte, amb la Constituciú, s’havia superat totalment, 
i que vostks serien, els senyors del Govern, molt tnks moderns i 
no tintlrien ja mai m@s cap conseller amb vocaciii de germaneta 
de la caritat o bé, per utilitzar un terme molt més laic, que basi 
la seva actuació a fer de repartidora. 

Senyors del Govern, no és d e  rebut,), no 6s d e  rebut)) la 
politica qwe practiquen entorn del tema de Tes subvencions, i 
instem des d’aqui el GOV~XTI a complir la Moció abans esmenta- 
da. 

Senyor President, amb aquesta intervenci6 donem per defen- 
sades aquestes esmenes i demanem a tots els gnips de la Cam- 
bra que hi votin a favor, per tal que prosperin. 

Moltes grhcies, senyor President. 
Ei Sr. PRESIDENT: Moltes gdcies, senyora Mar& Per de- 

felisar l’esmena ndrnero 83, té la paraula la Iklustre Diputada 
senyora Bmenys. 
Li Sra. IBARENYS: GrAcies, senyor President. Senyores i 

senyors diputats, aquesta esmena vol emmarcar-se en la Llei 
d’htegració Social del Minusvhlid. Com vostks saben i conei- 
xen molts d’aquests diputats, aquesta Llei ofereix totes les pos- 
sibilitats per a l’accés laboral de les persones disrninu’ides, 
fisiques, psiquiques i sensorials; el que cal 6s que, des del G e  
vern, des de les institucions, es posin en mama actituds p l i t i -  
ques per vkncer la marginació social a qu& aquest collectiu en 
moltes ocasions --i en el laboral, molt especialment- esd sot- 
rnh, i, COM a conseqükncia, s’han d’impulsar mesures d’acci6 
positiva. La mateixa Llei, la LISMI, ja n’eestablejx ma, que és 
la reserva del 2% de places per a les persones -homes i do- 
nes- disniinuides, que es troben en situació de minusvalidesa 
legalment reconeguda 

Per incentivar aquesta coiitractaci6, el Govern dc 1’Estat t6 
algunes mesures importants ja, com són, per exemple, mesures 
de desgravació en la contractaci6,500.000 pessetes de bonifica- 
ció per contracte de treball, bonificaci6 de quotes a la Seguretat 
Social fins a un 90%’ forma& de personal a chmec de l’TNEM, 
subvenció de 150.000 pessetes per adaptaci6 de liocs de treball, 
i, tot i aixb, tot i aquest conjunt de mesures, hi ha encara un in- 
dex d’atur molt superior a í’índex d’atur de la població normal, 
que arriba a un percentatge aproximat al 70?h -no en conec la 
repercussi6 a Catalunya, perb mes o menys és la rnatcixa que 
ens donen les estadístiques de 1’Estat espanyol. 

Nosaltres creiem que, per p d c r  v&ncer aquest¿¿ situació, cal 
que tarnbk el Govern de la Generalitat impulsi i estableixi me- 
sures d’acci6 positives, mesures d’acci6 positives que -en 
anar a l’entom de I’esrnena que nosaltres presentem cn la Llei 
de Pressupostos i que no ens l’hern inventat, sin6 que histbrica- 
ment l’hern vingut presentant en aquest debat pressiipstari, 
perque fa referkncia al Decret 7284, del rnes de mar$, que en el 
seu article 8 -decret dei Govern de la Generalitat- estableix 
que tota convocatbria pública de subvencions previstes al capi- 
tol quart dels Pressupostos de la Generalitat i les seves Entitats 
Autbnomes inclou&, entre els seus condicionants, les empreses 
i els organismes públics o privats, la justificaci6 pel sollicitant 
del compliment de la quota de reserva imposada a l’article 38.1 
de la Llei d’Integraci6 Sucid del Minusvhlid, 6s a dir, la reser- 
va del 2% de places per a les persones en situació de disminu- 
ció, Jo els vull recordar, senyores i senyors diputats, que fa un 
rnes aproximadament el President de la Generalitat s’ha reunit 
amb coElcctius de la societat catalcula, als quals ha manifestat 
verbalment que s’ha de conscienciar la swietat civil, que s’ha 
de b~iscar la solidaritat de la societat civil. 

Jo em permeto recorclar-los i recomanar-los que una manera 
de conscimciar i d’incentivar la politica social respecte a 
aquesta situació és obligar les empreses que tinguin una sub- 
venció del Govern de la Generalitat que compleixin el que la 
Llei estatal obliga i que compleixin el que el mateix Decret del 
Govern de la Generalitat va establir el 1984. 

Acabar dient que aquesta esmena no és una esmena original 
del Grup Socialista; és una emena que han reivindicat tots els 
col4ectius de disdnu’lts que, organitzadament, treballen a Catí?- 
lunya amb les institucions, que així ho han manifestat en tantes 
compareixences i reunions que han fet en el Parlament de Cab- 
lunya, i que eh demanaria que, en aquest moment, vostes escol- 
tessin i donessin una mostra de bona voluntat acceptant aquesta 
esmena i, evidentment, complint-la en el moment que cones- 
pongui. 

Moltes @cies, senyor Prcsident. 
EE Sr. PRESIDENT: Moltes &cies, senyora Barenys. Per al 

torn en contra, t6 la paraula 1 ’Xtlustre Diputat senyor Escudé. 
El Sr. ESCUDÉ: Grhcies, senyor President. Els diversos ora- 

dors dels altres gnips parlamentaris han defensat un conjunt de 
dinou esmenes, i s’ha parlat aqui d’ima gran quantitat de coses, 
de temes molt diferents: s’han utilitzat arguments de mathies i 
de naturalesa molt diferent -jo ho comprenc, perque s6n mol- 
tes esmenes. Perb jo voldria intentar aclarir una mica el terna, 
perque em sembla que, en definitiva, aqui hi ha tres aspectes 
només: pel que és prbpi‘ment l’article, hi ha dues qüestions que 
es discuteixen i que es posen en qiiestib: si les subvencions no 
nominatives s6n totes iguala o no -aquesta 6s una matkria que 
és objecte de les esmenes de Sa 66 a la 74--, un altre terna dife- 
rent, que algun orador sembla que ha barrejat -jo no hi sé veu- 
re relació---, un altre tema, insisteixo, és el de I’exighcia o no 
d‘un document, d’una declara& de no tenir deutes a les perso- 
nes físiques o jurídiques, organismes o no organismes, que re- 
bin una subvenció, i, aleshores, hi ha m tercer grup -i aixb, 
aquest terna, abasta des de l’esmena 45 n la 78-, i, finalment, 
hi ha un calaix de sastre, que intentar6 tambk contestar, de tota 
una s h i e  de mathrles diverses, que s6n IIOUS apartats, que, per 
tant, podrien anar en aquest article o podrien mar en algun altre 
lloc. 
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Anem a pams, doncs. El primer tema que es planteja 6s si to- 
tes les subvencions que no s6n nominatives, o sigui, les subveri- 
cims innominades, si s6n totes iguals o no, i l’apartí-t 1 i 
l’apmtat 2 intenten clarificar aixb. Aquest no 6s un tenia nou - 
s’ha dit aquí-: fa anys que es discuteix, pel Govern i per no- 
saltres tanbe. És evident que les subvencions no nominatives, 
les subvencions anbnirnes, que no teneg un destinatari espccf- 
fic- no totes són iguals, pequi5 n’hi ha algunes -i per aixb es 
parla de i<cxccpcionalment~+-, hi ha subvencions el destinatari 
de les quals, <<per les seves caracteristiques, per l’especificitat 
quc ha de complir l’entikit, empresa o persona destinatfia de la 
subvencih> --Ilegeixo literalment I’apartat 2 de I’article 9 del 
Projecte-, s6n úniques, i aleshorcs no te sentit que, en aqucs- 
tes, encara que siguin no numinatives, no s’identifqui, les cir- 
curnstincies objectives les redueixen o identifiquen en una sola 
entitat, persona o empresa. I, aleshores, insisteixo, no té sentit 
fcr la normativa de concurs, &&tem, que preveu l’apastat pri- 
mer. 

En definitiva, doncs, totes aquestes esmenes, de Is 67 a la 
69, que el que pretenen 6s eliminar aquesta pssibilitiit, i de la 
70 ;i la 74, que el que pretenen ks, a l’apartat segon, eliminar- 
ha, per a nosaltres no tenen cap sentit, perquk, hi jnsisteko, hi 
ha casos que és necessari fer-ho, i l’experikncia ho ha demos- 
trat. I seria u11 contrasentit, seria un treball administratiu in~ti l ,  
fer cls t r h i t s  com si hi hagués molts possibles receptors 
d’aqucsta subvenció quan, insisteixo, objectivament, quada clar 
que només pot ser un. 

Pinzellades addicionals: l’esrnena 69, del Grup Mixt, fa al- 
guna cosa mes, parla d’alguna cosa mds, que fa referkncia que 
hi hagi una preferhncia pels beneficiaris ubicats en comarques 
endarrerides. fis clar, aixb podrÍa ser possible o podria tenir un21 
justificaci6 en algin tipus de subvencions que tingut% alguna 
vincuiaci6 amb e1 territori, perb 6s que, evidentment, hi ha mol- 
tissimes subvcnc ions i ajudes dels diversos departaments que 
no tenen res a veure amb el tenitari. Jo no sd, ara se m’acut ..., 
una beca, una subvenci6 per mar a fer una ampliació d’cstuclis 
a l’estranger, que, aleshores, 1 ’estudiant o l’hvestigador que fos 
nat en una comarca endarrerida tindria una preferimcia. Em 
sembla que aixb no te raons d’equitat i de justícia. 

Pel que fa referhcia al segon apartat, aquest eliminar la pos- 
sibilitat cl’aquesta excepciunalitat, de no procedir al rnccanisme 
ordinari, hi ha l’esmena 74, que la senyora Mmi s’hi ha referit 
entusiastarncnt COM a mal menor, que ens sembla que, el que 
fa, és, si consideren que l’apartat 9.2 6s un mal -i nosaltres 
considerem que no ho es-, perb si consideren que 6s un mal, 
corn a bastament ens han explicat els diversos oradors i, espc- 
cialrnent, la senyora Marti, 6s més incoherent la introducci6 
cl’aquesta esmena 74, perquk el que jo he explicat -que és el 
que conté l’:ip&at 9.2- s6n criteris objectius; en catulvi, el que 
preth el Grup Socialista introduir en aquesta esmena són uns 
criteris totalment subjectius, que no tenen res a veure amb eI 
prceptor; és indemostrable objectivament, perque parlar d’ur- 
gkncia. justificada, a criteri de qui?, de qui la demana?, del Go- 
vern?, del departament?, de S’interventor?, del Grup 
Socialista? ... No se sap. Per tant, en definitiva, si no podem ad- 
metre Ics csmenes en generai, menys aqucsta. 

Pssscm al seguent apartat, l’apartat 3, que és, com deia, 
aquella qiiesti6 de si, o no, es pot dcIniuiar un docwnent, uiia 
declaració, una manifestació del receptor que digui que no té 

cap deute contret. A aixh, la senyora Martf hi ha adrqat amb& 
la seva artilleria pesant, conlsa aquesta esmena; j o  crec que s’hha 
sobrepassat, perquh el que est& pensat per a t’Administsaci6 lo- 
cal no 6s aquesta esmena, és una altra que vindd després: la 
compensaci6 de deutes entre administracions. Aqui es tracta de 
no compensar res, aquí no es compensa res. Si vol vosti?, potser 
encara 6s mes greu, des de la seva perspectiva: aquí, el que es 
preveu és que no es concedeix una subvenci6 si no es presenta 
aquesta decIaraci6. No té res a veure a m b  Ia compensació, 

Bé, deshores, aquí ens trobem -i és lícit que, des del Grup 
que d6na suport al Govern ho utilitzem- amb jugar amb les 
posicions dels altres grups, perque e1 Grup Socialista vol supri- 
mir aquesta referencia; no vol, en cap cas, que hi hagi petició 
de document, ni tan sols a partir d’un milió de pessetes, que diu 
cl Projecte de Llei, i els altres grups fan a la inversa: volen que 
sigui sempre que, per una pesseta de subvenci6, s’hngi de de- 
manar, s’hagi de portar aquest document. Nosaltres, amb aquest 
sentit cl’equiiibri que ens caracteritza, no donarem s u p r t  ni a 
unes esmenes ni a les altres, i rncmtindrem el limit del mili6 de 
pessetes, perqub entenem que 6s una quantitat de certa conside- 
ració --malgrat l’crosió monethria que tots coneixem-, i que, 
per tant, justifica el trasbals, en certa m e r a ,  o la major feina 
administrativa de demanar un document mes. 

Findment, hi ha aquestes esmenes que deia de calaix de sas- 
tre, de nous apartats: la 79, del Grup Mixt, el que fa és que es 
far2 una relació de les subvencions, 6s en contradicció amb 
I’apartat 1 i l’apartat 2 --en el joc aquest que dkiern. Per tant, 
doncs, ja esta contestada. 
Hi ha I’esmena 80, que la senyora Martí hi ha posat tamb6 

molt d’accent: la infarmaci6 als ajuntaments. Aquest és un te- 
rna que j a  vam debatre en Comissió, i 15s partir de la base que 
1’Ajmtarnent és el propietari exclusiu, 6s e1 vigilant tutelar de 
totes les activitats del SCLI territori, que posa unes barreres en- 
front de les altres administracions, i que, per tant, I’Ajuntament 
ha de saber tot el que passa, tot el que altres fan. Ara imaginin- 
se, senyores i senyors diputats, senyora Diputada, que nosaltres 
fessim l’esmena al revés, que diguéssim, doncs, la Generalitat 
ha de rebre coneixement de totes les activitats, de totes les sub- 
vcncioiis que facin els ajuntaments, perquk el territori de Cata- 
lunya també és territori de la Generalitat de Catalunya. Potser 
vosth, pel que sembla ... Bé, al senyor Terradellas ja no li fa tan- 
ta grhcia. Vostk potser em diu que si, perb jo 1i diria que no la 
pensaríem mai intrduix una qüestió d’aaquest tipus, perque em 
sembli que la Generalitat ha de fer el seu paper i els ajunta- 
ments han de fer el seu altre, 6s bo que es coordinin, per5 el que 
no pot ser 6s +om vaig dir en C o m i s s i 6  un Torquemda ad- 
ministratiu que eis municipis posin un peatge, una barrera, un 
control sobre el que fan altres administracions. El senyor Saura 
--que me l’oblidava-, doncs, j a  recordant el debat en Cornis- 
si6, em diu: icHome!, corn que a mi em va criticar que parlés 
dels consells comacais ... w ,  i, doncs, potser semblava intuir-se 
de les meves paraules una font de discrephcies entre les forces 
progressistes de la Cambra, entre els municipalistes i els comar- 
calistes, dir: <<Oh!, 6s que si accepta els municipis, ja retiro la 
nostra),, els municipis no els retira, i les comarques, l’arpmen- 
tació ---com ja vaig donar en Comissi& és exactament ia ma- 
teixa, Nosaltres som cornarcaliistes, defensem els consells 
comarcals, perb tenen les seves atribucions, els consells comar- 
cals han rebut, reben i rebran moltes delegacions d’activitats de 
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la Generalitat, perb ens sembla innecessari que els consells co- 
marcals puguin interferir en €’activitat administrativa d’allb 
que, si vol residulament en alguns camps, tingui I’Administra- 
ci6 central de la Generalitat, i hagi d’mar infamant perjbdica- 
ment els consells comarcals. 

Per acabar ... Ah!, si, Per acabar hi lta el tema... El senyor 
Saura ha plantific ..., ha plantejat la qüesti6 de.,. -no, no, 
ccplantificar>>, no ho he dit, eh! (Rialles.) El senyor Saura ha 
plantejat el tema que, COM que t6 membria i recorda, doncs, una 
mica la &plica que li vaig don,w Z’,my passat sobre aquesta 
qüestió de les auditories, j a  em fa el recontra torn en contra, 
doncs, manifestant el que diu l’article 75.3, doncs que li sembla 
que 110 es compleix i que, aleshores, limitant-ho a m6s d’iin mi- 
lió de pessetes es compliria. En definitiva, és la mateixa argu- 
mentació que -molt mal acollicla, per cert- he fet abans al 
senyor Martí Carnicer: si vosti: creu que I*Adrninistració de la 
Generalitat no compleix l’article 75.3 en general, no veig per 
quk vostk té la ingenu’itat, diguem-ne, de confiar que posant-ho 
pels de m6s #un miii6 de pessetes en una altra llei, la Llei de 
Pressupost, liavors si que es compliria. Nosaltres entenem que 
es compleix i que, en defmitiva, el precepte és clar i net, 

I, finalment, hi ha la intervenci6 de la Diputada senyora Ba- 
renys, amb l’esrnena 83. Tot el que ella diu esa molt b6, ha fet 
referhncia a molts temes que no tenen cap relació amb aquesta 
qiiestid concreta, perb, en definitiva, que 6s el que demana 
aquesta esmena, senyora Bwenys? Ei que demana aquesta es- 
mena 6s que la canvocatbria de subvencions ha d’hcloure, en- 
tre els requisits exigits, la justificaci6 d’aquesta ubligació de 
l’article 38.1 d’una llei de les Corts Generals sobre la integraci6 
social del minusvhlid. Aquesta 6s una esmena que ja hi era els 
anys anteriors i que nosaltres no li vam acceptar pels mateixos 
motius que no ho podem acceptar ara; per@, 6s clar, 6s partir 
de la base que totes les activitats que reben subvencions tenen 
una vincdaci6 important amb personat, perquh aquesta obliga- 
ció 6s a personal; pensi, senyora Barmys, senyores i senyors di- 
putats, que hi ha una gran quantitat, jo diris la major part, de 
receptors de subvencions que no tenen vinculació personal ---a, 
prhcticament no en tenen; imaginem-nos, no ho sé, una subven- 
ci6 a una colla sardanista que li digui: d3scolti!, vostk per co- 
brar la subvenció abans que res ens ha de portar demostra& en 
document que digui que vosth compleix les obligacions quant a 
minusvYids del seu personah; i, en tot cas -potser sí que 
m’estic embolicant, senyora Barenys, i ho lamento-, senyora 
Barenys, vost& sap que aquesta obliga& legal afecta les em- 
preses de més de cinquanta treballadors; & clar, aleshores aqui 
aixb no s’especifica, perqu5 diu <<a totes les empreses,); alesho- 
res, amplia el text de la Llei o reinet a la Llei. Si és aixi, si s’ha 
ú’interprtar que aquesta obligació, encara que no cs diu, nom& 
afecta les empreses de mes cle cinquanta treballadors, imagini*s 
voste la CornpIexitat administrativa que suposaria als brgans de- 
cisoris dels diversos depiartaments i organismes autbnorns a 
l’hora de fer aquestes concessions, no solment demanar aques- 
ta condici6, sin6 anar a escatir, mar a esbrinar si aquella empre- 
sa --suposant que sigui una empresa, suposant que tingui 
personal-, s i  té mks o menys de cinquanta persones, i en quin 
moment, en el inomcnt en que ho demana o en e1 moment en 
que sc li cuncecfeix, 

Per tots aquests motius, senyores i senyors diputats, aquesta 
esmena, corn tota la resta de l’article que ens ocupa, seri votada 

en contra pel nostre Grup, 
Grhcies, senyor President. 
El Sr. lW3SITlENT: Moltes grhcies, senyor Escudk. Passem 

al.*. (L’H. Sr. Hurtaid demana per parlar.) 
El Sr. PRESlDEW: Sí, el senyor HmtaiA, per quE demama 

la paraula? 
El Sr. HORTALA: Si m’ho permet, senyor President, invo- 

cant l’article 67.3, perque m’he sentit contradit amb I’argurnen- 
taci6 lbgica, pel que fa a l’esmena 79, amb la veracitat 
argurnental i lbgica d’aquesta esmena. 

El Sr. PRESIDENT: T6 un minut per fixar la contradicció. 
El Sr. HORTALA: No es tracta d’establir cap mena de pol& 

mica, sinó de fixar la posi& L’esmena 79 que hem presentat 
diu el segiient: <<De les subvencions concedides, se’n fa3 reL+ 
ci6 pe@ sigui publicada al Diari Oficial de la Generalitat, 
amb referhncia explícita de beneficiaris i quanties)); 6s un punt 
addicional a aquest article, res té a veure aixb amb les puntua- 
Iitxacions especifiques -tal com he estat conduit amb la &pli- 
ca de2 senyor Escudé- als punts 1 i 2 de l’article 9. Senzilla- 
ment perqu& quedi aixb clar. Perque fer una relació de tot allb 
que ha estat concedit res t6 a veure amb les condicions de pu- 
blicitat prkvia a la concessió i per@ hi hagi concurrkncia. 

El Sr. PIIESIDENT: Moltes grhcies, Ha quedat molt clar, 
senyor Hortal h. 

Passem a les votacions. En primer lloc les esmenes de 
l’Agrupaci6 parlarnentbia de1 CDS, les nlimeros 72 i 77. (Pau- 
SO.) Sí, el senyor Martí Carnicer demana votaci6 separada. Vo- 
tem en primer lloc la n6rnero 72. 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstcncions? 
L’esmena 72 ha quedat rebutjada per 34 vots a favor, 61 en 

Votem a continuaci6 l’esmena nfimero 77. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
L’esmena número 77 ha quedat rebutjada per 13 vots a fa- 

vor, 61 en contra i 21 abstencions. 
Passem a la votmi6 de les esmenes del Grup Mixt, que s6n 

Ics nrjrnercls 69,71 i 79. Es poden votar conjuntament? (Pairsa.) 
Es voten conjuntament. 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquestes esmenes han quedat rebutjades per 34 vots a favor, 

61 en contra i cap abstenci6. 
Votem a continuaci6 les esmenes del Grup Papular, que s6n 

les nl’lmeros 76 i 81. El senyor Martí Carnicer demana votació 
separada i aixi es fa&, Es vota la número 76, 

contra i cap abstencid. 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abs t encioons? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 8 vots a favor, 61 

Votem a continuaci6 l’esrncna n6mero 8 1. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 

CII contra i 23 abstencions. 
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Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 34 vots a favor, 61 
cn contra i cap abstenci6. 

A continuació se sotmeten ii votació les esmenes del Grup 
parlarnentari d’hiclativa per Catalunya. Alguna votaci6 separa- 
da? (Puusa.) 

El Sr. SAURA: La 78 i la 84 poden <anar juntes, pcr6 per se- 

El Sr. PRESIDENT: 12 78 i la 84. Votem en primer lloc 

Vots a favor‘? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquestes dues esmenes, 78 i 84, han quedat rebutjades per 

A continuaci6 votem les esmenes 68,73,82 i 85. 
Vots ii favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Silenci, si us plau, que 110 veiem les abstencions que s’hm 

d’assenyalar ara! No hi ha abstencions. 
Aquestes esmeiics han quedat rebutjades per 34 vots a favor, 

61 en contr;i i cap abstenciii. 
A cotitinuaci6 votem les esmenes del Grup Socialista. Si no 

hi ha pctici6 de votació separada ... El senyor Saura demana vo- 
taci6 separada de quin nbrnero? 

parat. 

aquestes dues. 

13 vots a favor, 61 en contra i 2 1 abstencions, 

EI Sr. SAURA: 75. 
El Sr. PRESiDENT: La 75, que 6s la qne es vota on primer 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Ahs t encion s? 

lloc. 

Aquesta esmena n~,,nero 75 ha quedat rebutjada per 26 vots 
a favor, 61 en contra i 8 abstencions. 

A continuació votem conjuntament les segiients esmenes: 
67, TO, 74,80 i 83. 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquestes esmenes han quedat rebutjades per 34 vots a €mor, 

A continuació votem I’articIe IIQVE segons el Dictarnen de la. 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
L’article novh ha cstat aprovat per 61 vots a favor, cap en 

contra i 34 abstencions. 
Passem a1 debat de l’article 10, sobrc: estudis i treballs tk- 

nics. Hi ha 11tia esmena del Grup Mixt, la número 86. EI senyor 
IJortalh la clcfcnsa? 

61 en contra i cap abstemih. 

Comissi6 

El Sr. T-XOKTALh: Queda retirada, senyor President. 
El Sr. YMSIDENT: Moltes grhcies. El Grup Popular té l’es- 

mena nlirncro 89. La vol defensar el senyor Curto? Té la. parau- 
la. 

El Sr. CURTO: Grhcies, senyor President. (Remor dc veus.) 
El Sr. PRESIDENT: Silenci, per favor! 
El Sr. CT.JR‘X’0: Lo simple fet que el text ,articulat del Pressu- 

post dediqui tiri ai-ticlr: a la mamera de disposar de la faniosa 
partida cl ’ c&studis i trchlls tEcnicw denota la importhicia 

d’estes consignacions que, fins a un lirnit de 3 milions de pesse- 
tes, no nexesiten la més rninima aprovació de ningú. 

L’artiele 10 diu que, per a disposar de fons amb chrrec a la 
partida d’cEstudis i treballs tknjcw, cal l’aprovaci6 del Con- 
sell Executiu, si la quantia sripera els 3 milions de pessetes. La 
redacci6 d’eest article, a més de POC serids, és impresentable. És 
una aparenqa de control, la qual el Govern de la Gemeralitat 
mai no hauria, d’altra banda, de permetre que fas incorporat a 
un projecte de Elei. Est Diputat i el meu Gmp parlamentari con- 
tinuarem la nostra actitud crítica i belligerant en contra d’esta 
manera d ’cxercir la política ecorihica i pressuposthria sense 
una transparhncia, sense un rigor i sense cap control. 

Lo disposar de la partida d’<<Estudis i treballs tkcnicw fins a 
un límit de 3 milions de pessetes, sense donar compte a ningtí, 
confirma una vegada m6s la nostra den6ncia formulada en eI 
debat de Ics esmenes a la totalitat, que, efectivament, est Pres- 
supost, quan s’malitza, no t& la m6s rninima consisthncia Ehni- 
C H  ni política, Mentre l’any 89 la partida d’<cE:studis i trcballs 
thcnics>> va superar ros 3.200 milions de pessetes, l’my 90 esta 
famosa partida arriba a 4,800 milions de pessetes, amb un aug- 
ment equivalent al 50% i sense que, f’s m, hagi pujat ningú a 
la tribuna o hagi agafat un rnicro i nos expiiqui o nus exhibeixi 
un escandall del que són totes i cada una d’estes partides fins a 
4.800 milions de pessetes. I en est Parlament, com que la modi- 
fica& d’un parhgraf ja hem vist que és molt difícil i la supres- 
sió d’m article resulta quasi impossible, 10 Grup Popular 
proposa esta addici6 que de cap manera no resol est problema 
que estem denunciant respecte al control que s’hmrh de man- 
tenir sobre esta famasa partida, perb, almenys, esta esmena 
tracta d’evitar la disposici6 fiaccionada i intencionada de qtian- 
titats clhssiques de 2.999.999 o, en tot cas, quantitats inferiors a 
3 milions de pessetes. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Curto. El Grup 
Socialista té l’esmena n6mero 88. Per a la seva defensa, t6 la 
paraula 1’Iklustre Diputat senyor Soto. 

El Sr. SQTO: Senyor President, senyores i senyors diputats, 
aquesta esmena pretén <iprioritzar>> positivament l’adjudicaci6 
d’estudis i treballs t8cnics als diferents departaments i instituts 
de les universitats p6bliques de Catalunya. I ho fa, certament, 
amb una redacci6 que, des del nostre punt de vista, 6s suficient- 
ment ficxiblc per facilitar-nc: l’acceptaci6, Ja ha dit el senyor 
Curto que estem parlant d’una quantitat considerable en el Pres- 
supost de la Generalitat, a l’entorn dels 4,800 milions de pesse- 
tes, assenyalava. Nosaltres creiem que aquesta esmena tindria 
molts avantatges i cap inconvenient; un primer avantatge 6s que 
facilitaria l’objectivitzaci6 de l’ídjjudicaci6 d’aquests estudis, i 
evitaria qualsevol mena d’amigtiisrne i de favoritisme en Xa ad- 
judicacili d’aquests. A més a mh, hi ha experikncies a diversos 
priisos eirropeus que aquest és vn bon instrument per facilitar un 
bon funcionament dels departaments de les universitats. 6s  el 
cas de la Reptiblica Federal d’hlemanya, on els estudis i els be- 
balls t@cnics que encarreguen el Govern federal i els governs 
regionals, faciliten, sens dubte, un €uncimament molt acurat 
dels diferents dep,mmenis universitaris. 

En l’rtctuditat, ens podem trobar situacions gairebé parado- 
xals, COM és la situi ,i6 que un estudi o un treball t h i c  s’enca- 
Regui, efectivament, a UII catedrhtic d’una universitat, perh que, 
en lloc d’encarregar-lo al departament cle la universitat, es fa al 
scti bufet particular, amb la paradoxa que, normalment -i tots 



DIARI DE SESSIONS / P - N h ,  58 / 9 de maig de 1990 / SESSIONS PLENARIES Nhns. 49 i 50.1 2743 

ho sabem-, els que acaben fent aquest estucli i aquest treball 
eknic, per descomptat, no 6s el catedrhlic, sinó que s6n els es- 
tudiants avantatjats d’aquesta mateixa facultat o departament. 

Des del nostre punt de vista, seria un bon instrument, per u b  
jectivitzar aquesta partida, seria un bon instrument, tamb6, pcr 
ajudar i per dinatnitzar el funcionament dels departaments i dels 
instituts universitaris, i també, des del nostre punt de vista, no 
ha d’implicar, necesshriament, una millora, sens dubte, de la 
qualitat dels estudis i dels treballs tkcnics que s6n encarregats 
pel Govern de la Generalitat. . 

Des del nostre punt de vista, és una esmena molt raonada, 
molt raonable, amb un text suficientment flexible per facilitar la 
seva accepta&, és una esmena nova, que voldriem que no es- 
devingués esmena clhssica. 

Res més i grkies. 
EI Ss, PRESIDENT: Moltes grheies, senyor Soto. Per al torn 

en contra t6 la pmula 1’ll.lustre Diputat senyor Escndé. 
El Sr. ESCUDI?: Grhcies, senyor Escudé ..., perdó, senyor 

President, (RiaZles.) Hi ha esmenes... (Pausa.) Hi ha emenes, 
senyor President, que ja e3th fet el tom en contra previament, en 
debats anteriors, i resten l’esmena 89, del Grup Popular, i la 88, 
del Gmp Socialista. El senyor Curto, amb la seva habitual ve- 
hemhncia, ens ha criticat quest text d’aquest article, i fins i tot 
-jo n*he pres nota- ha dit que és un text que no és seri6s i 
que és impresentable. És clarr, el senyor Curt0 ja fa uns anys 
que eiis honora amb la seva presencia entre nosaltres, perb fa 
més anys que no hi era i, deshores, potser per aixb no sap, el 
senyor Curto, que aquest text estil redactat en funció de les peti- 
cions dels grups de l’oposicció. (Remur de veus.) En tot cas, 
l’esmena que vost5 presenta, senyor custo, 6s identica a la de 
l’any passat, i crec que a la de fa dos anys, i la resposta tambb 
és la mateixa: aquest concepte de matbria 6s un tema mott Sn- 
concret, molt elhstic, i no creiem que afegis res d’objectiu a la 
qüesti6. En tot cas, potser en algun altre exercici, podrim tro- 
bar un text que representés més el concepte que vosti? vol donar 
a aquesta qüesti6, perb en aquest concepte de rnatkria no ens 
sembla viable. 

Per contra, el senyor Soto, com ens ha dit, ha presentat una 
esmena ~ Q W .  L’argumentació que ens donava el senyor Soto 
ens ha conveiqut; he dit cens donavan, perquk, és clar, quan ha 
donat l’argument de dir: &s que si fa el dictamen un catedrhtic 
directament, no el fa ell, sin6 que el fan els alumnes avantatjats 
de la universitatn, no sé quins diferhncia hi pot veure, en sentit 
favorable, que no sigui així si T’encarreguem directament a la 
universitat; raó de més perque ho facin els estudiants avantat- 
jats, aleshores. Perb, bé, malgrat aquest argument, que no ens 
ha semblat gaire raonable, evidentment la flexibilitat que vost5 
ha subratllat en diverses ocasions, que 6s una preferhcia, i en 
el cas que el carhcter del tema ho aconselli, nosaltres coincidim 
amb la proposta que ~ t ’ n s  fa i, per tant, encara que només fos 
per via experimental, creiem que és positiu, almenys, intentar- 
ho, i votarem favorablement l’adopci6 d’aquest nou parhgraf a 
l’miclc 10. 

Per tant, senyor President, demanaríem votació separada de 
les dues esmenes. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcics. Passem a la votaci6 
d’aquestes esmenes a l*article 10. Les del Grup Mixt, que s6n Ia 
86 i 87, es voten conjuntament? (Pausa.) Ah, retirada! 6s la 
87, la retirada. (Remor de veus. Rialles.) No, no, és la 87 del 

Dictamen. Ja ens entenem. (Remor de veus. L’H. 5. ialorrald 
s’aixeca per parlar.) 

El Sr. HORTALA: Senyor President, la. 86 general, que 6s la 
85, aquesta, abans, l’he retirada, i la 87, que és la 86, l’ha de- 
fensat des d’un bon comeqament el company de Grup, el sen- 
yor Marih Pere. 

El Sr. PRESIDENT: Doncs, 6s la que se sotmet a votaci6. 
El Sr. HORTALA: D’acord. 
El Sr. PRESIDENT: Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha estat rcbutjada per 32 vots a favor, 52 en 

L’esrnena nftmexo 89, del Grup Popular. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta emena ha estat rebutjada, també, per 32 vots a fa- 

Finalment, votem l’esmena 88, del Grup Socialista. 
Vots a favor? 
Aquesta esmena ha estat aprovada per unanimitat. 
Passem al debat de i’article 11, sobre construccib ... Es vota, 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
El text de l’article ha quedat aprovat per 52 vots a favor, cap 

en contra i 32 abstencions. 
Passem al debat de l’article 11. L’Agrupaci6 PadnmentAria 

del CDS ja ha defensat l’esmena n6mero 92. El Grup Mixt ha 
defensat ja ia número 95, perb tb la 93. La defensa 1’Honorable 
Diputat senyor Hortalh. 

El Sr, HORTALA: Moltes @cies, senyar President, Senyo- 
res i senyors diputats, mirin, nosaltres hem presentat aquesta es- 
mena, que no és nova, perque entenem que és una mena de 
qiiesti6 de caire ..., no ho sé, una mica de contrasentit, si se’rn 
permet de dir-ho, que ofereix una certa ambigiiitat. Si m’ho 
pcrmetcn, eIs llegir6 l’article. L’article diu: <<El Consell Execu- 
tiu, a proposta del Conseller d’konomia i Finances, pot auto- 
ritzar els departaments perquE adquireixin immobles per a 
substituir els que actualment ocupen en rkgirn de Iioguer o per a 
construir-hi nous edificis. Amb aquesta finalitat pot acordar les 
modificacions pressuposthies que calguin. 

>>Punt 2. Si el pagament de I’adquisició abans esmentada 
sjefectua en terminis superiors R un any, se n’ha de donar 
compte al Parlament.>> 

Quina 6s la qiiestid? Si s’efectua en terminis superiors a un 
any, bbviament que apareix explicitada en la presentaci6 del 
pressupost de l’any següent! Per tant, aquest segon punt és re- 
dundant. En canvi, que és el que nu hi ha? fis la rnenci6 que es 
comuniqui al Parlament aquesta autorització de compra d’im- 
mobles, quan realment afecta el pressupost en curs. Per tant, en- 
tenem -ja ho vhrern dir en la discussi6 pressuposttkia cie l’any 
anterior- que aquest article té una confusi6 des de la primera 
redacció que es va introduir. La comunicacid al Parlament ha 
de ser el punt 1 i, en canvi, d punt 2 no ciil, perqui: 6s r d u n -  
dant i hi va necesshriament. 

contra i cap abstenció. 

vor, 52 en contra i cap abstenció. 

a continuació, el text de l’article dese. 

Moltes grhcies. 
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El Sr. PRKSKDENT: Grkies, senyor I h t a l h ,  El Grup Popu- 
lar íé les esmenes 90 i 94. Per a la seva defeensa conjunb, tk la 
parada 1’IHustre Diputat senyor Curto. 

El Sr. CURTO: Grhcics, senyor Prcsident. Fonamentalment, 
l’micle 11 --s’acaba d’assenyalar- autoritza el Corisell Exe- 
cutiu a adquirir immobles en substituci6 dels que s’ocupen en 
rkgirn de lloguer, Assenyala més avall est article -talmbd s’ha 
dit- que, iunb esta finalitat, el Consell Executiu pot acordar les 
modificacions pressupostiuies que calguin. 6s a dir, exactament 
igual quc la partida ci’cstudis i treballs tbcnics: escapar-se del 
control de l’oposició i de l’opini6 ptíblica i, consegüentment, 
generar enfrontaments i desconfianga. En virtut d’cst article, 
qualsevol conseller pot arribar un dia a1 seli departament i tro- 
bar-se que el Consell Executiu l i  ha retítllat tots 10s crkdits pres- 
supostaris. I nosaltres preguntem ..., i nosaltres preguntem: de 
qui: serveix que el Parlament de Catalunya aprovi UIIS pressu- 
postos que determinen uns conceptes, unes partides, unes quan- 
titats i uns programes si, desprds, 10 Gove~n acorda unes modi- 
ficacions que contravenen la voluntat d’esta Cambra. 

Des del 1984, que la Sindicatura de Comptes vil iniciar la 
fiscalitzaei6 del compte general o l’execucih del pressupost de 
la Generalitat, ni un sol exercici han complert, i ni una sola ve- 
gada ha respwtat, lo Consell Executiu, to seu mateix pressu- 
post. Cada any 10 Consell Executiu presenta uns pressupostos 
que cap grup abona, 10s voten vosths tots sols, 10s aproven vos- 
tks tots sols, i els incompleixen vostks tots sols. I, quant a l’es- 
mena de modifica56 que proposem a l’apartat segon, és una 
esmena que intenta que el Parlament tinga coneixement de les 
construccions i de les adquisicions d’inimobles, siga quin siga 
d temps, siga quina en siga la forma de pagament i siga quina 
siga la modalitat en la seva inversi6. 

Gricies, senyor President. 
El SP. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Curto, Pel Grup 

parlamentari d’lniciativa pcr Catalunya, i per defensar l’esmena 
ntírnem 91, té Xa paraula 1’IHustre Diputat. senyor Saura. 

El Sr. SAURA: Gricies, senyor President. Amb I’esperit 
d’aqucst article podriem estar d’acord, en el sentit que l’xticie 
planteja la necessitat de substituir l’actrial i desafortunada poli- 
t im de lloguer r p e  aproximadament se situa en 2.000 milions 
de pessetes aimals, els lloguers que paga la Generalikit- per la 
compra u pcr l’adquisici6 d’immobles. El que ens sembla 6s 
que, davant d’una llei anual, hauria d’estar previst, es podria sa- 
ber en aquests moments quines s6n les adquisicions ci’immo- 
bks que per a enguany el Consell Executili planteja i que, per 
tant, d’aquest article, amb el que 110 estern d’acord és amb la 
frase final, que diu que a m b  aquesta finalitat p t  acordw les 
rnmlificacioiis pressupostkies que calguin>>. Pkmtegem una ex- 
mena de supressió d’aquesta frase perque aquesta frase el que 
indica és un nivell d’imnprovisaci6 en relaci6 amb la politica 
d’adquisici6 d’iminobles. 

Grhcies, scnyor President. 
Fil Sr, PRESIDENT: Moltes @cies, senyor Saura. Per a un 

torn en c ~ n t ~ t ,  t6 la paraula I’Ti-lustre Diputat scriyor T3cudé. 
131 SS. ESCUDI? si, grhcics, senyor President. ~e fet, el torn 

en Gontra d’aqucst tcana ja l’lie fet prhiarneirt quan comentava 
les esmenes que, de forma global, defensava el representant, en 
aquells moments, del Grup Mixt i ,  cn definitiva, l’únic que puc 
tomar a repetir 6s c l  principi cluc fixa aquest articlc, que 6s 
aquesta polit ica que celebro que almenys un grup parlamentari 

comparteixi, el principi de passar d’una política de lloguer a 
una política de compra i, aleshores, C Q ~  he explicat :~bans, 
quan es presenta una oportunitat nova -perqu6 aixb no es pot 
saber per endavant-, si durant l’exercici es presenta la possibi- 
litat, amb bones condicions econbmiques, de passar de lloguer a 
compra, aleshores, el que es fa en el primes apartat, senzilla- 
ment, és autoritzar a fer les modificacions pressuposthries CQ- 

rresponents. I el segon apartat --en contra del que aquf se’ns ha 
dit- no fa altra cosa, que ja he explicat abans, també, que, COM 

que hi ha la poshibilitat de 110 satisfer la totalitat del preu mal- 
grat aquestes trmsfer5ncies de credits dintre del mateix exercici 
-la qual. cosa vol dir carregm, traslladar chega  financera a 
exercicis €uturs-, aleshores, en aquest cas 6s lbgic i per aixb 
l’apartat segon aixi ho diu, que <ise’n don& compte al Parla- 
ment>>, perquh sigui conscient d’aquesta hipoteca, diguem-ne, 
de futur. 

Per tant, ~QXICS, el text ens sembla totalment raonable i la 
rnechnica, la més apropiada en aquestes condicions i, per tant, 
no acceptarem cap de les esmenes que s’han defensat ara i que 
s han defensat abans. 

Grhcies, senyor President. 
EI Sr. PRESIDENT: Moltes gdcies, senyor Escud6. Passem 

a les votacions. 
En primer lloc, l’esmeiia número 92, de I’Agsupaci6 parla- 

menthria del CDS. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ndrnero 92 ha quedat rebutjada per 32 vots 

Votem les esmenes ncírneros 93 i 95, del Grup Mixt, 
Vots a favor? 
vots en contra? 
Abstencih? 
Aquestes dues esmenes, 93 i 95, han quedat rebutjades per 

A continuació votem conjuntament Ics esmenes 90 i 94, del 

Vots a favor? 
vots en contra? 
Abstencions? 
Aquestes esmenes han quedat rebutjades, tamb6, per 32 vots 

La darrera esmena a aquest article és la 91, del Gnip d’Xni- 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta emena ha quedat 1-ebutjada per 32 vots a favor, 52 

Votem ara I’article 1 1, segons el Dictamen de la Comissih. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
EI text de l’article ha queclat aprovat I)er 52 vots a favor, cap 

en contra i 32 ahstcwions. 
Passem a l’article nGrncro 12, {<Execució anticipada de pro- 

jectes ct’invcrsiÓ>>. El. Giup Mixt ja ha defensat la seva esmena 
número 97. El Gnip parlamentari d’hiciativa per Catalunya tB 

a favor, 52 en contra i cap abstenci6. 

32 vots a favor, 52 en contra i cap abstenci6. 

Grup P~pulrtr. 

a favor, 52 en contm i cap abstenció. 

ciativa per Catalunya, que se sotmet ara a votaci6. 

en contra i cap abstencih. 
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l’esxnena 96. 
EI Sr. SAURA: La rctirem, senyor President. 
El Sr. PRESDENT: Queda retirada. Amb agrairnent. I que- 

da la 98, del Gnip Socialista; t6 la paraula el senyor Marti Car- 
nicer, 

El Sr. CARNICER: Grhcies. L’apmat tercer d’aquest article 
diu: <<l’import d’aquestes obres ha de ser reintegrat a la Genem- 
litat, d’acord amb les dotacions aprovades en cada exercici 
pressupostari per al finaqarnent dels plans fjxats pel Deparia- 
ment>>. Nosaltres proposem que s’hi afegeixi: d’acord amb els 
convenis signats amb cada entitat iocaln. 

Aqui es podria donar la situació que, en un moment detemi- 
nat, les consignacions pressupostAres 110 arribessin per n f rontar 
algun dels convenis signats amb alguna entitat local. Nosaltres 
hem dubtat si plantejar aquest tema per la via del &dit amplia- 
ble o plantejar-10 de la manera que ens ha semblat finalment 
m6s correcta, que 6s aquesta, amb aquest afegitd, de tal manera 
que quedés garantit el compliment dels cornpromisos de la Ge- 
neralitat clavant á’unes altres entitats amb que ha convingut uns 
pagaments, 

Moltes grkies, senyor President, 
El Sr. PRESIJXW: Moltes gricies, senyor Camicer. El torn 

en contra: t6 Ia paraula 1’If.lustre Diputat senyor Escud6. 
El ST. ESCUDfi: Si, grhcies, senyor President. De les esme- 

nes vives, a la 97 ja he fet el torn en contra abans i la 98, real- 
ment, clavant les explicacions del senyor Martí Carnicer, 
nosaltres, corn que confiem en el Govern de la Generalitat, i 
precisament f’apartat 2 de l’article 12 -i’artide que ens ocu- 
pa- diu que <<<es farh el reintegrament d’acord amb les dota- 
cions aprovades en cada exercici pressupostari>>, a nosaltres no 
ens cap al cap que el nostre Govern fos capa$ de fer una dotaci6 
en l’exercici pressupostari que 110 s’avingutSs amb els convenis 
subscrits m b  I’ajmtament. Per tant, doncs, nosaltres no ente 
nern necessbia aquesta especificitat de: d’acord amb els con- 
venis signats amb cada entitat local,>, prqu&,  per definicib, el 
Govem de la Generalitat no faria un conveni que no estigues 
abonat per una partida pressuposthria. 

Grhcies, senyor President. 
El SI-. PIRFXIDENT: Moltes @cies, senyor EscudG Passeni 

En primer lloc, la del Gnrp Mixt, la n6mero 97. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions ? 
Aquesta esmena n6rnero 97 lili qiiedat rebutjada per 9 vots B 

A continuaci6 es vota l’esmena 98, del Grup Socialista. 
Vots a favor? 
Vots en contra‘? 
Abs t enc iun s? 
Aquesta esmena número 98 ha quedat rebutjada per 29 vots 

Acte seguit votem l’article 12 segons el Dictamen. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
L’micle 12 ha quedat aprovat per 46 vots a favor, cap en 

Passem al debat de l’article 13, {<Obligacions d’cxercicis 

a la votaci6 d’aquestes esmenes a l’artidc 22. 

favor, 46 en contra i 19 abstencions. 

a favor, 46 en contra i cap abstemib. 

contra i 29 abstencions, 

tmciltw. Hi ha lPesrnena ndmcro 100, del Grup piularnentari 
d’Iniciritiva per  Catalunya. La vol defensar el senyor Saura? 
(Pausa.) Td la pariula, 

El Sr. SAURA: Grhcies, senyor President. Aquesta 6s una 
csrnena de supxessiú a I’articie 13, que parla de les obligacions 
d’exewicis tancats. En aquest artticlc es fdculta que el Depacta- 
ment d’Ecmornia i Finances pugui determinar els crkdits de 
l’exercici corrent, als quds es pot imputar el pagament d’obb 
gacions reconegudes en exercicis anteriors. 

Repetidament els informes de la Sindicatura de Comptes han 
posat de manifest l’incomplirnent constant del prinicipi d’anua- 
litat en els pressupostos de la Generalitat. Aquest és un article 
que, en definitiva, ddna via lliure a aquest trencament d’aquest 
principi d’anualitat, i, en aquest sentit, el nostre Grup planteja 
la supressid d’aquest article. 

Grhcies, senyor President. 
El Sr. PKESTDENT: Moltes grhcies, senyor Saura, 
El Grup Socidista $6 pendent de defensa l’esrnena número 

99, perqui: la 101 ja ha estat defensada. Té la parada el senyor 
M a l  Carnicer. 

El Sr. CARNICER: D’acord, senyor President. L’article 13, 
en el seu apartat primer, diu: <<El Departament d’Economia i Fi- 
nances pot determinar els crEdits de l’cxercici corrent, als quds 
es pot imputar el pagament d’abligacions reconegudes o gene- 
rades en exercicis anteriors>>. Crec que estem davant d’una 
mostra molt clara d’uuna cosa que venim repetint, en aquest de- 
bat i en debats anteriors, que és la poca importhncia que el Con- 
sell Executiu, que el Grup de In majoria dóna al pressupost; que 
es tracta de complir -ja ho liem dit abans- solament un mer 
t r h i t  formal. Si hi hagués algun dubte, aquest article 6s claris- 
sim, dient: cVostEs gastin el que vnlguin, quan vulguin, que ja 
anirem fent, ja anirem pagant.,, I si ens queden uns quants mi- 
lers de milions d’enguany, doncs, ja els posarem en el Pressu- 
post de l’any que ve>>. I anem fent. Sens dubte, aixb va en 
contra de tots els principis de Z’Administmció, va contra tots els 
priiicipis de la comptabilitat pública. En els informes que repe- 
tidament la Sindicattim de Comptes ----com deia el senyor Sau- 
ra- ens ha enviat, hi ha, en la seva part del dwant, I’enume- 
raci6 dels principis que la Sindicatura de Comptes fa servir per 
analitzar el Compte General de la Generalitat. 1 un d’aquests 
principis, que surt en l’informe cada any, és el de l’anualitat 
pressupostkia, el principi d’imputar a cada exercici all6 qzic li 
correspon. Vostks no compleixen aquest principi -no l’han 
complert mai, em penso-, i l’irnic que fan t5s, per aquesta via, 
legalitzar-ho i ci’aquesta rnancra, doncs, mirin, tots contents, 
perquk, feta la llei, feta la trampa, 

En qualscvol cas, no ds solament I’hforme de la Sindicatura 
de Comptes: jo vull recordar una exposici6 prolixa, llarga, molt 
detallada, malt assenyicla, del senyor Sindic Major, crec quc en 
el darrer infonne, en la qual va insistir molt sobre el terna dc 
l’anualitat pressposthia; vastks no en van fer gaire cas, i conti- 
nuen reincidint en el mateix terna. Nosaltres, ei que els propo- 
sem és que aixh ho suprimeixin, que suprimeixin aquest c.lrticle, 
perquk el que cal és conservar els principis de la comptabilitat 
p6 b lic a. 

Grhcies, senyor President. 
El Sr. P R B D E m :  Moltes gricies, senyor Martí Camicer. 

El Sr. ESC‘b1731=:: Grhcies, senyar President. En aquest debat 
Té la paraula el senyor Escudé per fer un torn en contm. 
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d’aquestes dues esrnenes ens ha parlat de <<feta la llci, fcta la 
trampa>>, que Ies majories no accepten cap Iiniititci6. ,. Jo no sé 
si tot aixb té un rnhim de base, si rnks no dialkctica. Jo, l’tinic 
qiic puc dir,  senyorcs i senyors diputats, 6s que cl text d’aqirest 
ai-ticle reflecteix ci text de l’article 63, ;~pan~at segon, lletra 13, de 
la Llei General Pressupst5ria. Per tant, si de cas, les minorics i 
les majories seran iguals n tot, meu. Amb particularitat, quc 
k s  que el nostre article 13 és molt més restrictiu que aquest a h -  
d e  de la Llei General Pressupsthria, perquk, corn iieucn haver 
vist vosths ---que no sc’ns ha explicat, perb que ho diu el text 
de 1 ’article-, imposa coiidicims que no imposa la LI ei General 
Pressupostciria: E s  que siguin de la mateixa naturalesa, aquestes 
~mtides, i dins del mateix capitol pressupostari, 

IJcr aquests motiris, nosaltres entenem que és bo, aquesta 
possibilitat d’obligacions d’exercicis tancats, imputar-10s CII 

l’exercici present, i ,  per tant, doncs, votarcm en contra d’aquest 
conjunt d’csmcnes. 

Grhcies, senyor President, 
El Sr. PRESHXNT: Moltcs grhcies, senyor Escudé. 
Passem a la votacid d’ayuestcs esmmes. 
L’emena nlirnero 1 Ix), del Grup cl’hiciativa. 
Vols a favor? 
Vots en C Q I I ~ ~ ?  

Abs tenciori s? 
Aquesta esrneiin lla quedat rebutjadii per 22 vots a favor i 52 

Votem II continuació, conjuntament, les esmenes del Gnrp 

Vots a favor? 
Vots cn contra? 
Abstcrrcioii s? 
Aquestes esmenes, 99 i 101, han quedat rebutjades per 22 

A continuaci6 votem l’iirticle tretzb, segons el Dictameli. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquest article ha quedat aprovat pr SO vots a favor, cap CVI 

contra i 22 abstencions. 
Passem a l’iirticle 14, que nom& tk ches esmenes. La 102, 

del Grup d’lniciativa per Catalunya, la vol defcnsar el senyor 
Saura? (Pr~usa.)  Té la paraula, 

131 Sr. SAURA: Grhcies, seiiyor President. L’article 14 piirla 
de la identificaci6 de projectes cl’iriversici, i c11 el se11 apartat 2 
parla de lia possibilitat que el Departament d’Fxonomia i Finan- 
ces identi€iqrri els ~ioiis projectes rI’inversi6. La nostra 6s una 
csmctia d ’aadciici6, CII el scrttit que trimestnhent el Consell 
Exccutiu comuniqui al Parlament de Catalunya la rclació dcls 
noals pmjectcs d’i tivcrsih qmvats. 

es ben vt:ritat que l’article 83 CIC la Llei de Finaiiccs Piíbli- 
clucs diu cpie cs comunicarm u1 Pxlament les modificacions 
pressurpostiiries, perb aixh no vol dir en cap cas --com y;iss;i--- 
qiie cs comuniqui la rclació dels nous projectes d’ inwrsici apro- 
vat s. Creicm irnporbntissim que cl Parlnrnmt estigui informat 
de tot< aquclls nous projectes rl’inversici aprovats i, en aquest 
sentit, el sentit CIC 121 nostra esmena. 

en contra i cap ahstcnci6. 

Socialista números 99 i 101. 

vots ii favor, 50 en contra i cap abstenció. 

C; rric i e s , senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: I tarnbd t6 la 103, eh? 
E1 Sr, SA1 JKA: Sí, la I O3 6s I’arlrticici rl’un IIOU ariiclc, d’un 

article 14 bis, que estava traclicionalment en la Llei de Pressu- 
postos, que Seia referkncla als procediments, als manaments de 
pagaments a justificar. Aquest any, no sabem per quina raó ha 
desaparegut de la Llei de Pressiipostos, i creiem que aquest era 
un article quc hi ha d’estw, pcr regular -ho repeteixo- els 
manaments de pagaments a justificar. 

Grhcies, senyor President. 
El Sr. PRFSXDEW: Gricies, senyor Saura. El senyor Escu- 

El Sr. ESCUDfi: Sí, grhcies, senyar President. 
Pel qw: fa a I’esmcna n6mero 102, el mateix senyor Saura, 

en fer csinent de l’article 83, ha fet el torn que jo  hauria fet en 
contsa i ,  per tant, m’abstinc de fer-10. 

Pel que fa referhcia a l’esmena 103, té xa6 el senyor Saura 
quan diu qw aqriest text figurava tradicionalment en el text :u- 
ticufat del Pressupost ---concretament, era l’aarticle 15-, i si ha 
desiqmegut és per la qüestió que te un cwicter internpom1 i, 
aleshores, aquesta qüestió, com altres qüestions, han desapare- 
gut al llarg dels anys del text del nou projecte de pressupost 
perquE s’entén que, mentre no es deroguin expressament aques- 
tes disposicions que s h  internporals, continuen vigents. Ara bé, 
tenint en compte que 6s un tema jinpomnt, el terna dels mana- 
ments de pagaments a justificar, i, pel que sembla, doncs, un 
grup de la Cambra tb dubtes, o ha tingut dubtes, sabre la conti- 
nu’itat Q no d’aquest precepte, doncs, per esvair aquest dubtc, 
imsdtses anunciem que votarem a favor de la reincorporaci6 
d’aquest text en el text del Projecte de Llei de Pressupostos de 
la Generalitat, 1, per tant, demanem votació separada dels dos 
articles. 

de, per fer el torn en contra, t& la paraula. 

Grhcies, senyor President, 
El Sr. PRESIDENT: Moltes @cies, senyor Escwdé. 
Passem, doncs, a Ic? votació, en primer llm, de l’esrnena 102, 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstericion s? 
Aquesta estnena ha quedat rebutjada per 22 vots a favor, 51 

I, ara, votem l’esmena 103. 
Vots a favor? 
Aquesta esmena 1ia quedat aprovada per unanimitat, 
X votem a continuaci6 l’article 14, segons el Dictarnen de la 

Vots a fiivvor? 
Vots en contra? 
Abstencions‘? 
El text de l’article 14 ha quedat aprovat per 52 vots a favor, 

cap en contra i 22 abstencions. 
Passem al debat. de l’articlc 15, recurrEncia de despeses en 

exercicis futurs. 3.31 Grup d’lniciativa manté tres csrnenes a 
aquest article, la 1U4, 10s i 106: pcr a la seva defensa, tt5 la pa- 
raula 1’IIh.istre Diputat senyor Saura. 

El Sr. SAURA: Grhcies, senyor President. La 104 i la 105, 
les rctifaríem, i ,  per tant, només quedaria viva l’esmena 106. 

L’nrticle 25 fa referEncia a. la recurrbcia dc despeses en 
exercicis futurs, i la nostra esmena és uila esmena d’addicid en 
el sentit que els pl ’ris i els programes que impliquin despeses 
que es puguin estendre il futurs exercicis hauran d’i1~cIoxve en 
la scv:~ €onnulaci6 objwtins, rnitjzt~~s i calendari d’execuci6, i 
tatnbd les previsions d’cxccució i les previsions de finanp- 

en contra i cap abstenció. 

Cornissib. 
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ment. És a dir, es tracta d’una esmena que intenta que qualse- 
val despesa plurianual pugui tenir una programaci6 en ef temps. 

Grhcies, senyor President, 
El Sr. PRESDENT: Moltes @cies, senyor Saura. Per a un 

tom en contra, td la parauIa el senyor Escudé, 
El Sr. ESCUDfi: Si, grhcies, senyor President. De bell aitu- 

vi, agrair la retirada d’aquesees duies esmenes. A mi rn’hauria 
semblat més coherent retirar-les totes, perqu&, com vam tenir 
ocasid ,ja de debatre en Comissi6, les tres esmenes del Grup 
d’lniciativa per Catalunya fan referkncia a una qüesti6 que no 
és la que contempla l’article, O sigui, fa referencia a les despe- 
ses plurianuals, i aixb j a  est& regulat per I’article 36 de la Llei 
de Finances Públiques de Catalunya; en canvi, l’,uticle 15 fa re- 
ferhcia a la recumbncia de despeses en exercicis futurs a con- 
seqiihncia de disposicions normatives de carActer general. Per 
tant, com ja vaig tenir ocasió de dir en Comissió, aquí no es 
tracta de partides pressuposthies, de progr&mes pressupostaris, 
sinb, senzillament, l’aparici6, la imposició de normatives juridi- 
ques de carhcter general que impliquin rmurrkncia de despeses 
-insisteixo que és una situaci6 totalment diferent de les despe- 
ses de carhcter plurianual. Per tant, doncs, tamkG, a aquesta es- 
mena que resta viva, hi votarem en contra. 

Grhcies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes @cies, senyor Escudk. Passem 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena 106 ha quedat rebutjada per 23 vots a favor, 

Votem ara l’article quinze, segons el Dictamen. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
El text de I’article 15 ha quedat aprovat per 52 vots a favor, 

cap en contra i 23 abstencions. 
Passem al debat de l’article 16, limitació de l’augrnent de la 

despesa publica. L’Agrupaci6 parliimenthia del CDS ha retirat 
11-1 seva esmena i el Grup Mixt ha defensat la seva, que és la 
107; el Gnip Popular tC la 110, que pot defensar el senyor Cur- 
to. 

El Sr. CURTO: Grhcies, senyor President. Molt breument. 
Que diu l’aticle 17 del Projecte de Llei? Doncs, fonamen- 

talment, que, mentre que al Consell Executiu la llei li autorit- 
za... (Remor & veus.) Sí? 

a la votacid d’aquesta esmena, la 106. 

52 en contra i cap abstencid 

El Sr. PRESITIENT: Setze -ha dit l’article disset. 
El Sr. CURTO: Perdó, senyor President: l’article setze, apar- 

tat segon, punt segon. Diu, est article, que, mentre que al Con- 
sell Executiu la llei li autoritza les reduccions proporcionds de 
despesa, al Parlament les hi prohibeix; en definitiva, el que 
tracta esta esmena d’addici6 que sotmetem cl ia seva considera- 
ció 6s que, COM a rninim, Io Parlament tingui les mateixes atri- 
bucions i les mateixes -si es pot dir aixi- oportunitats que el 
Consell Executiu a l’hora de reduir despesa corrent. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grkies, senyor Curto. 
Esmena niímero 1 1 1, del Gmp d’lniciativa per Catalunya. 
E1 Sr, SAURA: La dono per defensada, senyor President. 
El Sr. PRESDENT: Doncs, queda defcnsada. Brillantment. 
El Gnip Socialista vol defensiu l’esrnena mimero 109? 

El Sr. CARNCER: Amb la mateixa brillantor, donar-la per 
defensada, per@ es tracta d’una discriminació total entre el 
Consell Executiu i aquest Parlament. 

El Sr. PRTSIDENT: Molt U, Doncs, t6 un torn en contra el 
senyor Escudé. 

El Sr. ESCUDI?: Grhcies, senyor President. Bé, Ia brillantor 
de les intervencions, jo la donava per suposada, perque el text 
és idtntic al del senyor Curt0 i ,  en definitiva, l’argumentació 
em sembla lbgica des d’una vessant estrictament parlamentbia, 
en no voler acceptar un tracte diferenciat sobre la possibilitat de 
fer reduccions o no a aplicar en aquest cas. Nosaltres, COM que 
sorn conscients, tarnbe -a part la noma condició de diputat-, 
d’dlb que diu l’article 49 de I’Estatut, que, precisament, gaire- 
b6 en comentpr el debat ens esmentava 1’1lhstre Diputat senyor 
Marti Cmicer, i aquest article 49 diu que és compethcia - 
per tant, 6s una capacitat exclusiva del Govern de LI Genemhi- 
tat- Eer l’aplicació del Pressupost, entenem que nomes el 
Consefl Executiu 6s el que pot fer el doble joc de compensar 
per augment o per reducció. I, en canvi, els grups parlamentaris 
no poden fer-ho així. 

Per tant, doncs, ens oposarem a l’adopció de tot aquest con- 
junt d’esrnenes que, directament o indirectament, van a posar 
en peu d’igualtat el Consell Executiu i els grups parlamentaris 
d’aquesta Cambra. 

Grhcies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes gracies, senyor Escudk, 
Passem a la votaci6 d’aqtiestes esmenes. En primer lloc, la 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 4 vots a favor, 53 

en contra i 22 abstencions. 
A continuació es vota l’esrnena li0, del Grup Popular. Es 

poden agrupar totes, la 110, 1 i 1 i íW? No hi ha inconvenient? 
(Pausa.) Doncs, es voten conjuntament. (Pausa.) El senyor Vi- 
dal-Quadras tindrh problemes per votar. Moltes grhcies. 

del Grup Mixt, la nfimero 107. 

Doncs, vots a favor d’aquestes tres esmenes, 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquestes esmenes -1 10, 1 1  1 i 109- han quedat rebutjades 

A continuaci6 votem el text de l’article 16, segons el Dicta- 

Vots a favar? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
El text de l’article ha quedat aprovat per 53 vots a favor, cap 

Passem al debat de les esmenes a l’article 17, participació 

El Grup Mixt td defensada j a  la seva estnena 215; el Grup 
parlamentari d’hiciativa per Catalunya mant6 les esmenes 1 13 
i i 14. Per a la seva defensa, td la paraula l’lllustre Diputat sen- 
yor Saura. 

El Sr. SAURA: Grhcies, senyor President, Aquestes dues cs- 
menes fan referhncia al Fons de Cooperació h a 1  de Catalun- 
ya. L,a 113 fa rderbncia a incrementar, dcls 1.341 milions de 
pessetes que actualment, en el. Projecte de Llei, tenen els con- 

per 26 vots a favor, 53 en contra i cap abstemi& 

men. 

en contra i 25 abstencions. 

d’ingrcssos. 
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sells comards,  fins a 7.000 milions de pessetes. 
!,’any passat, en el Pressupost del 89, els consells comarcals 

van rebre 1.250 milions de pessetes; tothom, inclosos molts 
presidents de consells comarcals del partit de la majoria, co- 
menten que aquesta és una dotaci6 totalment insuficient; pensin 
vastes que, consells comarcals tan importants corn el Baix Llo- 
bregat o el Vall& Occidental reben de 50 a 60 milions de pes- 
setes, una mitjana de 2.000 o 2.5110 pesietes per habitant, i que 
aquesta participació no es dóna corn a participació fixa, sinó 
COM a participació provisional i, fins i tot, com a subvenció. 

Creiem que cZ i’ct que enguany aquesta participació nomes 
s’incrernenti en un 7,3%, quan el conjunt del pressupost puja un 
21 %, indica molt clarament la poca voluntat del Consell Execu- 
tiu pcr fer dels consells comarcals uns organismes vius en el te- 
rritori de Catalunya. 

J, al maieix temps, en aquesta esmena pIantegem la necessi- 
tat que, per primer cup -fins m, c€s ajuntaments no han parti- 
cipat en els ingressos de la Generalitat-, el Fons de Coape- 
mcih Local també tingui una participici6 dels ajuntaments. 
Fem 11na proposta, d’acord amb el que ha estat la pelici6 de la 
Fcderaci6 de M d c i p i s  de Catalunya, de 5.400 milions de pes- 
setes, quantitat aquesta que resulta d’aplicar cl percentatge de 
participació dels municipis en els tributs de 1’Estat per al 1990 a 
aquelles figures irnpositives que 1’Estat ha cedit a la Generali- 
tat, i per les quals s’esperen recaptar, aproximadament, uns 
150,OO milions de pessetes. En shtesi, es tracta, per tant -hi 
insisteix-, de fer que els ajuntaments paticipin pcr primcr 
cop en el Fons de Cooperació Local i, en scgon lloc, d’incre- 
mentar notablement la participaci6 dels consells comarcals. 

Grhcies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes gdcies, senyor Srtum. El Grup 

Socialista td l’csmcna 112. Pcr a la seva defensa, t6 la paraula 
el senyor Lluís Garcia. 

El Sr. GARCIA I SAIX: Grkies, senyor Presidcnt. TIfecti- 
vament, aquesta, l’esmena del Fons dc Cooperaci6 Local de 
Catalunya, 6s una esmena que diferencia politicament el Grup 
Socialista del Grup de la majoria. Es una esmeiia promesa -la 
creació del Fons de Coopcraci6 Local de Catalunya- en diver- 
sos clcbats pressupostaris. L’avui Conseller d’konomia i Fi- 
i~arices, en altres fiincions, va prometre la creixi6 d’aquest Fons 
de Cooperació Local de Catalunya, i avui encarit ens trobem 
amb una concepci6 políticn dikrent. 

Vosths, cn el seu Pressupost, la seva coitcepci6 del Pressu- 
p s t  i de la rcfr-lció amb els ajuntaments, és unit relaci6 de su- 
lmrdinació, ds uila relaci6 jcrbrqnicarnent, politicament supe- 
rior, i de subordinacili, a trav6s de la qual pretenen condicionar, 
en molts casos, decisions politiques dels mateixos aj jumtaments, 
a través d’uuna política de 110 deixar clara quina és la Inatiera de 
distribució dels foris, dividint per depamments i per direcciem 
gcnerals els recursos que han d’anar destinats d s  ajuntaments, 
d’acord, bbviamcnt, amb plans, directrius, circuIars i alt res ti- 
pus d’actuacions administratives, que condicionen de molt l’ac- 
livitat dels ajuntaments. 

La creaci6 del Fons de Cooperaci6 Local de Catalunya, per 
tant, 6s una decisió de caire poICtic que pensem que d6m trms- 
parhicia, que diina iina nova coricepci6 al que ha de ser la rela- 
ci6 amb cls ajuntatnents, una relació, dwimnent, dintre de 
I’imhit de cadascuna de les responsabilitats i competkiicies de 
coorditució i de coopcracici; en cap cas, de subnrdinaci6, 

r 

Vast& han estat criticant durament aquesta relaci6 de subor- 
dinació entre 1’Estat i la comunitat autbnoma de Catalunya, fu- 
gint d’aqucsta relaci6 de subordinacih. Nosaltres volem, 
cxactment, que facin e1 mateix amb els altres brgans Se govern 
de Catalunya, que fain exactament el mateix: que d h  on hi ha 
jerarquia i compethncia, l’exexceixi; allh on hi ha cooperaci6, 
coordinació. la facin servir. 

Per tant, volem la creaci6 d’un fons de cooperació local de 
Catalunya incrementat authticament en alb que el mateix 
Pressupost de ¡a Generalitat conté: partides suficients com per 
tal d’elevar els recursos, la participació dels ajuntaments, dels 
ingressos dels ens locals en el Pressupost de la Generalitat a un 
niveli de dignitat, a un nivell de participació amb seriositat en 
allb que els correspon. 

El senyor Sarm explicava -jo crec que molt gdficarnent- 
l’aargurnent central d’aquesta esmena que pretdn incrementar la 
participació dels ens lmals en els ingressos de la Generalitat de 
5.640 milions de pessetes i escaig. L’argument sembla groller, 
per6 6s molt clar, molt evident per a tothom. Si els ajuntaments 
de Catalunya, si 1’Estat no hagués cedit els impostos que ha ce- 
dit a la comunitat autbnoma, la participaci6 dels ens locals en 
a lb  que esta previst en el Pressupost de I’Estat, per als ajunta- 
ments de Catalunya, s’incrernentaria en aquesta xifra: 5.640 mi- 
lions de pessetes; aplicant automaticament la mateixa fdrrnuh, 
ajuntmentslens locals de Catalunya, podrien gaudir d’aquests 
impostos cedits em aquesta xifra. Vostes, amb aquesta politica, 
ho fan absolutament impossible. Faran que els impostos cedits 
per I’Estat a la comunitat autbnoma de Catalunya vagin on si- 
gui, per6 no als ajuntaments! No als ens locals de Catalunya. 
Per qu5, amb aquesta fórmula, aixh és possible, amb la f6mula 
de I’Estat, és possible, i amb la f6rmula del Govern de la Gene- 
ralitat no 6s possible? Vostks, bbviament, estan aplicant una po- 
lítica absolutament diferent de la que nosaltres pensem que 
s’hauria d’aplicm en aquest cas: de transpahcia, de coordina- 
ci6, d’articulaci6 d’unn política que no pugui ser titllada de 
clientelar, corn moltes vegades la politica que vostks fan res- 
pecte als ajuntaments, evidentment, és titllada de clientela. 

Aquest 6s l’argument fonamental: transpacBicia, coordina- 
ció, no-suborclinaci6, de tu ii tu amb els ens locals i amb el Go- 
vern de Catalunya. 

Gracies, senyor President. 
El Sr. PRESDENT: Grhcies, senyor Shcher,. El torn cn 

contra, a chrrec del senyor Escudé. 
El Sr. ESCUDk: Grkies, senyar President. Aquestes esme- 

nes, corn s’ha vist en l’explicaci6 que n’hm fet el senyor Saura 
i el senyor Garcia, tenen dos aspectes diferents: un, el consell 
comarcal, que nomes afecta les dues esmenes del Grup d’hi- 
ciativa per Catalunya, i unit segona part, que fa referencia als 
ajuntaments, i per aixb ceIebro que el senyor Garcia, doncs, 
potser impensadament, ha posat de manifest que en el tema co- 
marcal no t6 cap preocupació, corn mostra, per altra banda, el 
senyor Saura, i que centra el seu esfoq exclusivament en la 
qiiesti6 municipal. 

Em sembla que, coherhncia politica, en td molta mCs la del 
Grup d’Inidativa per Catalunya que no pas la del Gnlp Socia- 
lista, perb, bé, tothom és lliure de fer les esmenes com vulgui. 

En tot cas, al senyor Saura li lraig de dir, tant pel que fa refe- 
rhncia a l’esmena 114 -que  nom& parli de consells comar- 
cals-, COM a la primera parí de l’esmena 11 3, que, és clitr, RO 
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ens explica d’on surt la diferkncia entre els 1.341 milions que hi 
ha previstos en el Pressupost i els 7.000 que demana, perque 
s’ha tingut ni la precauci6 --com tindrem ocasi6 de vcure, su- 
poso, dem&, en aquells reguitzells de disposicions addicionals, 
que diuen <<que el Govern s’espavili a buscar els diners>+ que 
aquí no es diu ni aixb, 

Per altra banda, en Z’esmena 114, es diu que i<s’estabhA per 
reglament la distribució, a proposta de la Comissi6 de Govern 
Locd de Catalunya>>. 6 s  clar, deshores jo  hauria de recordar 
que, segons la Llei 6/87, del 4 d’abril, la missi6 d’aquesta Co- 
missi6 és la d’infomar, perb no la de proposar normatives. 

Perb bép e1 tema pel qual sembla que han mostrat més interh 
un i altre orador, és en aquesta giiestid de la participa& dels 
ajuntaments en d s  impostos cedits. Aquí, tant l’un corn l’rtlb.e, 
perb especialment el senyor Garcia, han tingut la precaució de 
no fer cap referencia a la legalitat, perque coneixen la legalitat, 
i sobretot el senyor Garcia sap qui ha fet aquesta legalitat. Ales- 
hores, per aixb aqui se’ns parla d’alternatives de poder, d’opi- 
nions diferents, perb 6s que aqui hi ha una cosa molt clara i 
neta, perqub jo voldria manifestar que aquesta exposició tan 
ben argumentada que se’ns ha fet -especiaiment el senyor 
Garcia- 6s un sofisme pur. E s  a dir, si no fossin les coses corn 
són, serien d’una altra manem, i, llavors, els ajuntaments cobra- 
rien més. Per6 6s que les coses són com s h ,  i s6n corn s6n per- 
que ho &u la legislaci6. I concretament -hi insisteix-* hi ha 
una llei que no hem fet nosaltres, l’article 39.2 de la Llei Regu- 
ladora d’Hisendes Locals, Llei 39/88, que diu que Ics entitats 
locals <<participaran en els tributs propis de les comunitats auto- 
nbiniquew, no en els tributs cedits, perquk els tributs cedits - 
com saben vostks-, en el sistema dc f‘angarnent actual, no 
són gratuitarnent cedits a les comunitats autonbmiques, sin6 
que s6n per cobrir e1 finayarnent dels serveis traspassats. 

Per tant, en tot cas, senyor Garcia, i, en menar mesura, sen- 
yor Saura, V Q S ~ ~  el que hauria de demanar -no aqui, sin6 en un 
altre Parlament- és que i’Administraci6 central, en tot cas, 
transfereixi altres partides, recupefi aquestes i, aleshores, desti- 
ni el 3 coma no sd quants que demanen vostks als ajuntaments. 

Per tant, les coses s6n com slln, i per decisi6 legal de qui tk, 
avui dia, dintre del context constitucional, la capacitat de fer- 
ho. 

Per altra banda, voldria acliir que, dels tributs cedits a la 
Generalitat, a comarques -i aquí hi ha la dotació aquesta- se 
cedeix 1’ 1 1,13, o sigui, molt m6s del. que aquí es demana per a 
l’Administraci6 local en general. Per dtra banda, la fixa& 
d’aquest percentatge de participaci6 dels ajuntaments en els im- 
postos no cedits esth feta amb posterbritat de la cessi6 a les c e  
rnunitats autonhrniqmes, i, per tant, rad de mks de la critica 
-cordial- que li feia, senyor Garcia. 

Finalment, perque no sembli que la Generalitat no fa res per 
als ajuntaments, corn semblava que es deia per aquí, doncs jo  
voldria dir que a part que tenen raó que nom& t6 una traducci6 
comptable &entrada i sortida, hi ha una partida de més de ..., SO- 
bre els 150.000 milions, perb, pe&. (Remor de veus.) Sí, si, hi 
és, hi és  o no hi es, senyor Garcia? n’acorcl. Aleshores, vost&s 
saben ----o ho haurien de saber perquh ha vam explicar en el de- 
bat de totalitat de pressupostos no fa gaires setmanes- que en 
la criernbria del pressupost veuran que hi ha tot un quadre, que 
c x u p  una plana, on hi ha tutes les txansferhcies que fa la Gc- 
necalitat -per decisió @ja- a l’Adrninistraci6 local, als 

ajuntaments, depdmment per dep,mtíment, capitol per capitol; i 
només dir&, per donar una idea de la magnitud, que l’any 90 se- 
ran, si s’apxova el Pressupost, 18.526 milions, que s6n 4.798, 
per t,mt un 35% d’augment sobre l’any 89. Per tant, entenem 
que, per tota aquesta argumentació, de cap manera podem do- 
nar suport a aquest conjunt d’esmenes, i, en conseqiihncia, hi 
votívem en contra. 

Grhckes, senyor President. 
El Sr. PIRESLDENT: Moltes phcies, senyor Escudd 
Passem a les votacions. Esmena 1 15, del Grup Mixt. 
Vots a favor? 
vots en contra? 
Abstencions ? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 25 vots a favor, 57 

Votem a continua& les esmenes 113 i 1 14 del Grup d’Ini- 

Vots a favor? 
Vats en contra? 
Abstencions? 
Aquestes dues emenes han quedat rebutjades per 25 vots a 

A continuaci6 votem l’esmena 112 del Grup Socialista. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta emena 112 ha quedat rebutjada per 23 vots a favor, 

Votem a continuacid l’article 17&, segons el Dictamen. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abs t enc ion s? 
El text de l’article ha quedat aprovat per 57 vots a favor, cap 

en contra i 25 abstencions. 
Passem a I’article 19, Einanqament del Pla Qwdriennal d’ln- 

versions de les Universitats, una sola esmena, la dmero 116, 
del Grup Sociaiista. 

El Sr, ESCUDI? Sí, senyor President, hi ha I’article 18 que 
no tC esmena i el podríem votar abans. 

El Sr. PRESIDENT: Doncs el votem ara, tal corn suggereix 
e1 senyor Escu& Article 18. 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
L’article 1 X ha quedat aprovat per 58 vots a favor, cap en 

contra i 23 abstencions. 
Com deia l’article 29 nomes té una esmena, la 116, del Grup 

Socialista, per a la seva defensa t6 la paraula el senyor Cade- 
vall. 

El Sr. CADEVALL: Grhciees, senyor President. En la prime- 
ra piut d’aquesta esmena es demana que el finanpiment del Pla 
Quadriennal d’hversions de les Universitats es faci p r  transfe- 
rhcies de capital a les universitats, i no per I’endeutament crei- 
xent de les mateixes universitats. Que caldria fer? Dedicar cada 
any m6s de 6.OOO milions a inversions per complir aquest Pla. 
QUE es dedica en el Pressupost d’engutmy? 2.800 milions entre 
iliversions i el pagament d’intcressos; la meitat dcl que caldria, 
i ,  en tot ciis, si fa no fa, el niateix qlie qiiari ~ L L  anys es van rebre 
les transferkncies, per tant, no hi ha un iiicrement d’esforq, 

en contra i cap abstenci6. 

ciativa, 

favor, 57 en contra i cap abstenci6. 

57 en contra i cap abstenci6. 
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En el debat dc I’my anterior, el senyor Escu&? deia: per que 
6s dolent aquest sistema si, al cap i a la fi, els interessos els pa- 
ga cl Departament ct’Ensenyaincnt. Bk, jo penso que es podcn 
donar -i després d’aquest any d’cxperihncia cncxa amb m6s 
ra&- divímos motius. En primer lloc, cxistcix a les universitats 
una alarma pel nivveil d’endeutarnent, que supera ja els 7.000 
milions de pcssctes; 6s un b l a  creixent, hi ha un periode de ca- 
rkncia de quatre anys en aquests crbdits, i cs pregunten j;i quan 
es conmprh  a retornar aquest crkdit . 

Scgon, un altrc aspecte, no 6s només tdric sin6 quc provoca 
inconvcnients pchctics. Pcr exemple, senyor Escudé, jo puc de- 
nunciar que s’ha trigat tres mesos, en alguns casos, a autoritzar 
crkdits que corresponien a obres que ja s’cstaven fent, que, per 
tant, provocava dificultats de tresoreria o encariment i dificultat 
dc les obres. 

Tercer -1 m6s important politicament-, s’esth hipotecant 
el futur de les nostres universitats. En la propera legislatura, 
senyors diputats de Canverghcia, -i Uni6, i grhcies per l’ad- 
vertjment- s’hawii de pagar el Pla Quadriennal de les tres uni- 
versitats existents: la universitat Pompeu Fabra, les universitats 
de Lleida, Tarragona i Girom. I per tant, em temo quc si no co- 
mencen des d’ara H fcr un major esfoq, o no ho faran de Sa fox- 
rna adequada, o hé pensen que j a  lm pqprh, en una altra 
legislatura, uila altra majoria que es pugui formar. 

En la segona part d’aquesta esmena es demana un pla espe- 
cial d’inversions per a les futures universitats de Lleida, Tma- 
gona i Girona. 13ernanern, exigim, que no passi el mateix, 
digyem <<no)> a les actuals improvisacions, regatiteigs i retards 
que hi ha hagut. 

Amicalment em permetria una suggerkncia al senyor Escu- 
de, yric és que srrpso que donats els seus coneixements sobre 
I’Rstatut i In Constituci6 no em repetir& alguns argumcnts que 
m’hrm donar altrcs diputats de Convcrgkncka dient: w i  el GO- 
vern, el Ministeri concretament, es fa chrrcc dc les despeses de 
la Universida.~-l Carlos 111, de Madrid>>. Srrposo que ell sap, per-+ 
fectament, el senyor Escuclé, que ni la Comunitat Auttmorna de 
Mxlrid ni7 per exemple, la de Mlircia, tenen compethies en 
educacici, per tant, que 1’Admin istraci6 educativa, en aqucsts 
cítsos. és I’Rstnt, i que, pcr tant, el Ministeri paga --senyor Es- 
cixcl6 i scriyocs diputats de Covergkncia i Unió, c) el senyor Coll, 
concretament, que de vegades ha cimat aquest argument-- tant 
les escoIes cl’EGR COM les universitats. 

Per tant, jo, i per acabar, voldria recordar que aqui tenim 
crrrnpet&ticies, tenim pactat un sistema de finatupment, per tant, 
dcfenscm les nostres compct&ncies, renegacim, si cal, el siste- 
ma. de finanqamcnt, perb, si us plau, quan s’argumenti, RO pe 
scm com fi  sostre ideal per a les compethcies de Catalunya les 
crmyiet&ncies en ecIucaci6 cle la Comunitat AutimuIna dc M h -  
eia, pcr cxeniple, o dc la Comunitat Autbnuma de Madrid. 

GrBcies, senyor President, 
El Sr. 13’KESIDEN’t’: Grhies, scriyor Cadevall. Pcr al torri en 

contra. 16 la paraula el senyor Escuclb. 
EI Sr. E S C U D ~  si, grhcics, senyor l+esi(1ent. EI ciiputcit 

senyor Magí GadcvaII ---wx~ten+“i>~ mcw- ens ha explicat 
moltcs coses, nioltíssirncs coses; ara, el que n o  cns ha explicat 
6s cl que diu I’esmeiitL. 1,’esrneria cs limita a caiwiru el sistemil 
de fjnanpnent clcl Pla Q ~ i ~ l r i ~ ~ i i ~ l  d’ Inversions d’Uriiversi-. 
tats, i el sistema que ens proposa el senyor Magí Caclcvall, cn 
ncmi dcl Grup Socialista, 6s el mateix sistema que ens va clenna- 

nax o em va sal~licitar en l’exercici anterior, i l’argumentaci6 és 
exactament la mateixa, 110 parlant ni de Múrcia ni de Madrid, mi 
de no s6 quE més, sin6 parlant que un sistema ímancer, exacta- 
ment, la Generalitat finanp un pla, sigui quin sigui el procedi- 
ment, sigui fer l’aportaci6 o pagar els interessos de l’enderita- 
ment. 

L’altre tema, que 6s nou, que 6s la qiiesti6 de les inversions 
cn els actuals estudis universitaris. Entenem que 6s una qüesti6 
que no va vinculada a aquest tema, i que s’ha de tractar en im 
altre moment i en un altre h b i t .  

Per tant, una vegada més votarem en contra d’aquest sistema 
de c<ulviar el procediment de fjnxqarnent del Pla Q,uadriennal 
d’universitatts actuals. 

Grhcies, senyor President. 
El Sr. PRFSDENT: Gricies, senyor Escudb. Se sotmet a 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstcncions? 
L’esmena ha qluxht rebutjada per 27 vots a favor, 54 en 

Votem l’artick 19, segons el Dictamen. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
El text de l’iuticle ha quedat aprovat per 55 VQES a favor, cap 

en contri i 27 abstencions. 
Passem a l’artkle 20, <<Retribucions del Personab, el Grup 

Mixt ha defensat ja la seva esmena, la I I I~MQ 117, queden 
dues esmenes del Grup parlamentari Iniciativa per Catalunya, 
els números 118 i 119, per a la seva defensa té la parada 
l’fl+lustre Diputat senyor Saura. 

El 3s. SAURA: Gracies, senyor President, L’article 20 és 
l’article que parla de les retribucions de personal, i el nostre 
Grup el que planteja és que l’iticrcment de les retribucions de 
personal siguin avui les que demanen les centrals sindicals tot i 
que la ncgociaci6 coliectiva no és acabada, en ple mes de maig, 
i a més tenint en compte que la setmana vinent hi ha vaga dels 
funcionaris de l’Administraci6 de la Generalitat. 

Recentment, parlant amb un dirigent sindical cle I’ Adminis- 
traci6 cle la Generalitat cm deia que: <qmdria ser, la vaga dels 
fiincioriaris de l’Aclministraci6, podria ja ser declarada festa na- 
cional>>. ks a dir, cada any hi ha vaga, perguk cada any és im- 
possible poder negociar amb el Consell Executiu. 

I la proposta que se’ns Q dc Pressupost, tot i que Ea negocia- 
ció colkctiva s’esth produint, 6s del 6% i ,  per tant, Ja és un li’- 
mit, un límit en la ncgociaci6 qui: s ’ e s ~  tenint. Els diputats hem 
tingut rnds sort, el 7%, el 7%, menys els alts chrrecs, alguns del 
qu;1Is tenen cl 30 Q el 40%; hi l m  els directors generals, que te- 
nen el 30 i el 40%, i no sé quin és t’increrncnt ckls Consellers, 
Pcrb, en tat cas, a inesurrl que la pirhmidc puja, amb aquesta cx- 
cepci6 dels diputats, que si he tingut un error, cbncs, el 6%; els 
diputats i els funcionaris, el 6%; els alts chrrecs, algtins tl”e1ls 
coi11 veurem en l’esmena de Governaci6, cl 30 o el 4096, i els 
Consellers, nn ho s G  

Pensen1 que aque&:ta csmena liauria dc tirar enclavant, que no 
6s passible limitar avui l’incremeni dels treballadors al 6%, i 
que, hi insisteixo un cop mks, la setmana que ve els funcionaris 
dt: F’Adrninistraci6 de la Generalitat aniran a la vaga. 

votaci6 aquesta esmena 1 16 del Grup Socialista. 

contra, i cap abstenció. 
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Grhcies, senyor President. 
El Sr. PIU3SlDEW: Moltes grhcies, senyor Saura, per a un 

torn en contra té la paraula 1’U.Iustre Diputat senyor Escudé. 
El Sr. ESCUD8: Grhcies, senyor Resident. Primer de tot 

aclarir el tema de la dota& dels nostres emoluments com a di- 
putats. El senyor Saura tenia raó inicial, s’havia previst el 7%, 
perb la Comissi6 corresponent del Parlament, i crec que m b  
molt &encert, per una mostra de solidaritat que em sembla que 
és mínimament obligada, va reduir la nostra dotació a la maki- 
xa dotaci6 dels funcionaris pCblics: al 6%. I aquesta dotaci6 del 
6% és exactament ei que es preveu en l’article 20 del Pressu- 
post, perque així ho estableix el Projecte, avui clja encara Pro- 
jecte de Llei, de Pressupostos, per a l’any 90. 

Quant a la retribuci6 dels consellers i de directors generals 
que vostk diu que no coneix, la hi cito mernbria per@ era una 
informació que jo tenia preparada per al debat de totalitat i no 
va sortir en aqueIl moment. Si no ho recordo maiament, a la 
plana número 2 de l’annex de retribucions i personal veur& les 
retribucions dels consellers i dels alts chrrecs dels diversos d e  
partaments. Ara, concretament, el que vostks d e m e n  és subs- 
tituir el 6% pel X,3. Argumentació c o n t r ~ a  ---em sembla Ibgi- 
ca- primera aquesta que ja he apuntat: el Projecte de Llei de 
Pressupostos de 1’Estat fixa el 6 1 com vostk sap hi ha una sen- 
tkncia del Tribunal Constitucional -la Sentencia 63 de l’any 
3 6 ,  de data 21 de maig, que ratifica un criteri que ens sembla 
lbgic en principi, de la unitat de mercat, que, per a la po!m’tica 
econbmica de l’Administraci6 centrrzl es pot fixar un percentat- 
ge giobal, si bé no individual, i aixb és el que diu el nostre arti- 
cle. 

Finalment, un aitre argument que ens sembla -al marge de 
la legislaci6- un argument sblid, 6s que tambk, com a les es- 
menes anteriors de2 seu Grup que hem comentat, vostk substi- 
tueix el 6% pel 8,3, perb oblida explicar-nos d’on surt la 
d iferhcia. 

Per tant, per impossibilitat legal i impossibilitat econbmica 
o material, ens oposarem a I’adopcid d’aquestes dues esmenes, 
tant a Ia lletra a) corn a la lletra b), segons els tipus de funciona- 
ris, 

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

a la votaci6 de les esmenes a I’article 20. En primer lloc, votem 
l’esrnena 11’7, del Grup Mixt. 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha estat rebutjada per 4 vots a favor, 54 en 

Votem conjuntament les esmenes 118 i 119, del Grup d’Ini- 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquestes dues esmenes han estat rebutjades per 4 vots a fa- 

Votem rl continuació l’article 20, segons el Dictamen. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
L’article 20 ha estat aprovat per 55 vots a favor, cap en con- 

contra i 21 abstencions. 

ciativa. 

vor, 54 en CQII~K~ i 21 abstencions. 

tra i 25 abstencions. 
A continuaci6, passem a l’article 21. Una sola esmena del 

Grup Mixt, la 120, que ja ha estat defensada. El senyor Hortala 
em fa L I ~ S  gestos que no sd interpretar. 

El Sr. HORTALh: Senyor President, amb una mena de 
Braille a l’espai parIava amb el senyor Arcadi Cal7acla. (Ria- 
íles.) 

El Sr. PRESIPIENT: Aixb se’n diu puntejar la Presidkncia 
(Rialles.) Votem l’esmena 120. 

Vots a favor? 
El Grup Mixt no vota a favor de la seva esmena? 
Vots en contra‘? 
Abstencions? 
L’esmena ... la 120 ha estat rebutjada per 2 vots a favor, 55 

Ara votem I’article 21, el text segons el Dictamen. 
Vats a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
L’article 21 ha quedat aprovat per 55 vots a favor, cap en 

contra i 23 abstencions. 
L’article 22, complement de productivitat? El Grup Mixt te- 

nia l’esmena 121, t6 l’esmena 121 ja defensada, i hi han dues 
esmenes mes de1 Grup parlamentari d’hiciativa per Catalunya, 
la 122 i la 123. El senyor Saura té la paraula per defensar-les. 

El Sr. SAURA: Gracies, senyor President. Les esmenes van 
en la direccid que el complement de productivitat sigui fixat pel 
Departament de Governaci6 en el primer semestre d’engumy, 
prbvia negocia& amb les centrals sindicals. 

en contra i 23 abstencions. 

GrAcies, senyor President. 
El Sr. PRESmENT: Moltes grAcies. Torn en contra? Té la 

paraula l’I14ustre Diputat senyor Escudé. 
El Sr. ESCUDI% Sí, @cies, senyor President, Tamb6 molt 

breument. Nosaltres entenem que la intervenció de les centrals 
sindicals en els temes laborals, que és necesshia s’ha d’efec- 
tuar en íiunci6 dels acords, dels pactes a que arribin amb els br- 
gans negociadors de l’Administraci6, i el que, aleshores no 
entenem correcte Cs que per un costat es negocii’ COM a central 
sindical i ,  per altra banda, per Grup parlamentari interposat, es 
vulguin aconseguir altres avantatges o altres millores, a través 
de la iniciativa parlamentkia. 

Per tant, deixem que les centrals sindicals negoci’in amb la 
seva forqa i la seva capacitat amb l’Administraci6, i all& on 
arribin és el que es fa&, i, per tant, en el pressupost entenem 
que la referencia que exposa a la lletra c), que cada departament 
don& compte als Departaments de Govemaci6 i d’Economia 
de la quantia dels complements, especificant els criteris, a efec- 
tes pressupostaris entenem que 6s suficient, i per aixb ens apo- 
sarem a les dues esmenes. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes @cies, senyor Escudd. Votem 
aquestes esmenes; en primer lloc, la 121, del Grup Mixt. 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha estat rebutjada per 2 vots a favor, 54 cn 

Es voten conjuntament, ara, les esmenes 122 i i23 del Grup 

Vots a favor? 

contra i 22 abstencions. 

d’hiciativa. 
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vots en cmltra? 
Abs tericion s? 
Aquestes dues esmenes han estat ... la 122 i 123 han cstat re- 

1;s vota ara I’article 22, segons el Dictamen. 
vots a favor? 
Vots en contra? 
Abs teliciori s? 
L’articIe 22 ha estat aprovat per 55 vots a favor, cap en con- 

tra i 24 abstencions. 
Passem a l’articlc 23; té una solfi esmena, la 124, que ha es- 

tat defensada ja pel Grup Mixt; per consegiient, passem directa- 
ment a la votacid d’aquesta esmena, 

hutjadcs per 21 vots a favor, 55 CII contra i 3 abstencions. 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstcncion s? 
Aquesta esmena ha estat rebutjada per 2 vots a favor, 55 en 

Votem l’articlc 23, segons el Dictcmcn de la Comissi6. 
Vots il favor? 
Vols en CQIWI? 

Abs t cncion s? 
El text d’aquest article ha estat aprovat pcr 55 vots a favor, 

cap en contra i 24 abstencions. 
Passem a í’ariicle 24, H Limitac% augment despesa pfiblican. 

El Gnrp Mixt ha dcfcnsat ja dues esmenes, que s6n I a  126 i In 
128, i queda viva la 129. Es vol defensar? (Paiisa.) El senyor 

BI Sr. HORTALA: 6s una esmena que correspi als com- 
panys de Grup i suposo que, si abans no se n’ha fet estnent, 
doncs, tambk deu haver quedat defensada. 

E1 Sr. PRESIDEN‘T: Doncs, per defensada. Moltes grhcies, 
senyor Horialh. El Grup PopuIar tE Ics esmenes 125 i 127. Per a 
Iii seva defensa, té la pamila 1’1l.lustre Dipirtat senyor Curto. 

El Sr. CUKTO: Saiyar President. Quan 1’apartat primer de 
l’at-ticle en qüestió estableix que si la creaci6 cle plimtilles se 
deriva de noves inversions, l’increinent ha de ser f inmpt ;imh 
minoraci6 de despesa corrent: o en crkdits cl’invcrsions. En tot 
cas, manifestx, i probableinent en aixb podrim coincidir, que 
la despesa p6blica mai 6s prudent desviar-la o minorar-la de la 
inversih, i s í  d’altrcs datacions pcr la major inversió yiie nosal- 
tres reconeixem 1 que C O I I I ~ Q ~ ~ : ~  la creaci6 de plantilles. Aixb, 
quant a la primera estnena. I en relació amb 121 modificaci6 de 
l’apartat segon, de <amb prioritat)) és perqui: sempre ciucda in- 
determinat 10 valor de <<amb prioritat)); 110 sabem les coriclicions 
que han clc conch-rer per ii la seva iiplicaci6, i tampoc no sabem 
qirari i qui fixach ln que 6s primitari. 

El Sr. PRESiDENI’: Moltes grdcics, senyor Curto. Per a un 
tom CII contra, té la paraula cl scnyor Escud6. 

EI Sr, E:scurk: si, grhcics, senyor Prcsicient. Q U ~ I ~  a l’es- 
~’niciia 129, no havia mai  dcfensada, per6 era lbgic que no es 
defens&, perqui: em canviar el títol dc l’article cn cl cas que les 
altres esmenes dei Grup Mixt haguessin estat acceptades, i ales- 
hores perdria naturalcsa cl contingut de l’article, i per ;iixb 
s’tiauria de canviar l’article. Corn qnc cls companys del Grup 
Mixt, sector Partit clcls Cornunistes de Catalunya, han vist la 
~iostra nposic i6 ii 1 ’adopci6 d’acpelles esmenes, per aixb, 
nr ’i magino que ja no han clefensat aqrlesta complementhda, que 
entendria (pic si es rebutgen les anteriors, aquesta dccnu. 

contrit i 22 abstencions. 

X-lortalh. 

Pel que fa referhcia a les del Grup Popular, s6n dues esme- 
nes que com a mhim fa dos anys que repetcken. .h estic 
d’acord amb la filosofia bhsica, pel que fa refercncia a l’esmeiiit 
125, del que diu el senyor CUI~O, que el que 6s bo és no reduir 
les inversions. Ara, aquesta possibilitat és quan la necessitat de 
fer aquesta rducci6 és perqu& es posen en funcionament altres 
noves inversions i, aleshores -hi insisteixo-, la filosofia del 
mal menor 6s: <<en comptes de fer noves Inversions, val més po- 
sar en futicionament les inversions que j a  tenim)). Per altra ban- 
da, aixb 110 és un invent -diguem-ne, entrt: cornetew 
d’aquest Projecte de Llei, ni dels anteriors, sin6 que aix6 reflec- 
teix, exactament, el que diu la lletra e) de l’article 42 de la Llei 
de Finances fibliqaes de Catalunya. 

Finalment, quant a l’esmena 127, tarnbi? és una contracvgu- 
rnentaci6 que recorhrh el senyor Curto: 6s clar, el que diu el 
Projecte de Llei és que els treballadors sense subsidi teiien una 
prioritat; en canvi el text, almenys gramaticalment, que ens P~Q- 
posa el Grup Popular, que diu: {<<ent.re els treballadors sense 
subsidi d’aturn obligaria que exclusivament aquestes feines es 
donessin a treballadors sense subsidi, amb la possibilitat que no 
hi haguessin suficients treballadors en subsidi per poder ocupar 
aquestes vacants. Per tant, la preocupaci6 que sent el senyor 
Curto, i que nosaltres compartim, queda plenament satisfeta per 
aquesta prioritat abso1ut;z que d6na el Projecte de Llei, i queda 
la cautela que si no hi ha suficients, o n’hi ha d’aquell tipus de 
feina professional, persones sense subsidi i aturades, que alles- 
hores es piigtiin acollir i es puguin contractar a1t.res treballadors. 

Per tant, tatmb6 ens oposarem a aquestes dues esmenes, com 
a la resta que ja han estat defensades previarnent. 

Grhcies, senyor President. 
EL Sr. PRESIDENT: Moltes griicies, senyor Escudé. Passem 

a la votaci6 d’aquestes esmenes. Les del Grup Mixt 126, 128 i 
129. 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquestes tres emenes 126, 128 3 129 han quedat rebutjacies 

A continuaei6 votem les esmenes 125 i 227, del Grup Popu- 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Les eSIneries del Grup Popular han quedat rebutjades pcr 7 

Votem a continuaci6 l’article 25, que no te esmenes. 
Vots ii favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
L’article 25, que no tenia emenes, ha quedat aprovat per 55 

Fem una petita reculada i votem l’article 24 segons el Dicta- 

Vots ;i favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Id’dmticle 24 ha quedat aprovat per 55 vots a favor, cap en 

Passem a l’articlc 26, qtie té una sola esmena, <<Cathlegs de 

per 2 vots a favor, 54 en contra i 23 abstencions. 

1W. 

vots a favor, 54 cn contra i 18 abstencions. 

vots a fiivor, cap en contra i 23 abstencions. 

men. 

contra i 26 abstencions. 
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llocs de treball>>. El Grup parlamentari d’hiciativa per Catafun- 
ya te l’esmena 13Q per defensar-la, té la paraula l’iklmtre ni- 
putat senyor Saura. 

El Sr. SAURA: Gdcies, senyor President. Aquest article 
tracta del CatNeg de llocs de trebaIl i diu que correspon al Con- 
sell Executiu, a proposta del Departament de Governació i 
d’Econumia i Finances, fer les modificacions en el cataleg de 
llocs de treball, l’assignacid dels nivells de complements de 
destinació, etc+tera, etc&tera. L’esmena que fem és una emena 
d’addici6, que evidentment ser& rebutjada per la majoria, no 
perqub en els treballs parlamentaris i en les lleis no s’hagi d’in- 
cloure la participacib de centrals sindicals, sin6 perque en tot 
cas aquesta majoria té com a caracteristica de la seva actuacid 
en allb sbcio-econbmic la manca de negociació amb els sindi- 
cats, la manca de concertació i és en aquest sentit que normal- 
ment totes aquestes esmenes s6n rebutjades. La nostra esmena, 
insisteixo, vit en el sentit que aquesta proposta de modificaci6 o 
de valoracili del caaleg de Jlocs de treball que té atribuit el 
Consell Executiu sigui aplicada prhvia. consulta a les organitza- 
cions sindicals mes representatives. 

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

torn en can&a, t6 la paraula el senyor Escude. 
El Sr. ESCUDE: Si, grhcies, senyor President, Tal COM in- 

t u k  Z’iklustre D i p u ~  senyor Saura, la nostra oposició es basa 
en la mateixa argumenta& que ja he donat pr&viament a les es- 
menes números 122 i 123. 

Grhcies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes @cies. Passem a votar aquesta 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
L’esmena 130 ha quedat rebutjada per 27 vots a favor, 55 en 

Votem l’article 26, segons el Dictamen. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
L’article 26 ha quedat aprovat per 55 vots a favor, cap en 

Fins clernh a dos quarts de deu. Se suspkn la sessió. 

esmena, la 130, del Grup d’hiciativa. 

centra i 4 abstencions. 

contra i 3 1 abstencions. 

(Sbn dos quarts de deu de la nit i vuit minuis) 
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