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DEPARTAMENT
DE LA PRESIDENCIA

LLEI
8/2004, de 23 de desembre, d'horaris comerciáis.

EL PRES1DENT

DE LA GENERALTTAT DE CATALUNYA

Sia notori a tots cls ciutadans que el Parla-
ment de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del
Rci i d'acord amb el que estableix l'articlc 33.2
de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promul-
go la següent

LLEI

PREÁMBUL

Aquesta Llci vol preservar el model comer-
cial cátala, que es caracteritza per l'cquilibri
entre els diferents formats del comeré detallista
sobre la base d'una important presencia de la
petita i mitjana empresa comercial en el tcixit
urbá.

El comcrc urbá de proximitat exerecix una
funció social molt important. D'una banda, és
un element essencial en la configuració del ter-
ritori ¡ la vertebrario deis poblcs, les ciutats i cls
barris de Catalunya, i cls fa mes convivcncials
i segurs. De l'altra, garantcix el provcimcnt de
les persones que, per edat o altrcs circumstán-
cics, teñen dificultats de mobilitat. En aquest
sentit, el comer? urbá constitucix un deis máxims
exponents del nostre cstil de vida i del nostre
model de ciutat mediterrania.

El comeré urbá de proximitat, integrat ma-
jorment per cm preses petites, complcix també
una funció económica important, ates que és un
factor clau en la crcació de trcball autftnom i en
la redistribució de la renda.

El Govern i el Parlamcnt de Catalunya han
d'cxcrcir les compctcndcs que cls atorga l'Es-
tatut d'autonomia en materia de comcrc inte-
rior i, per tant, han d'adoptar les mesures d'or-
denació ncccssárics per a garantir l'cquiübri
entre cls diversos formats de comcrc. Altramcnt,
es generaría un procos de deserlització deis
centres urbans i una alterado sensible, quanti-
tativament i qualitativament, de l'ocupació en
el comcrc.

En aquest context, la rcgulació deis horaris
és un element cabdal de l'ordcnació del comcrc.
D'una banda, cal que cls horaris comerciáis per-
metin atendré de manera adequada les neces-
sitats de la població i que facilitin la compra en
aquclls moments de l'any en que es generen
puntes de demanda. De l'altra, han de fer pos-
siblc Pcquilibri entre les grans empreses de dis-
tribució i el conjunt d'cmprcscs petites i mitjancs
que configuren el comcrc, urbá de proximitat.
Finalmcnt, han de teñir molt en compte el dret
deis trcballadors i trcballadores del comcrc de
compaginar la vida laboral amb les rclacions
personáis i familiars.

Cal recordar, finalmcnt, que la Rcsoludó del
Parlamcnt Europcu del 12 de desembre de 1996,
sobre el trcball dominical, demanava ais cstats
membres que prestessin l'atcnrió deguda a les
tradicions culturáis, sodals i rcligioscs i també
a les necessitats familiars deis ciutadans, i que
rcconcgucssin el carácter especial del diumenge
com a dia de dcscans. En aquest sentit, cls de-
manava que ajustessin la normativa d'obcrtu-
ra deis comcrcos a la normativa sobre temps de

trcball del personal trcballador assalariat peí que
fa al dit dcscans dominical.

Articlc 1
lloran general

1. Tots cls cstablimcnts comerciáis de venda
al públie de mcrcadcrics poden cstablir l'horari
d'activitat, amb pie respecte del drets recone-
guts per la normativa vigent del sector ais trc-
balladors i les trcballadores, tcnint en compte
les normes següents:

a) Els cstablimcnts comerciáis no poden
romandfe oberts ni rcalitzar cap activitat de
venda entre les 22.00 h i les 7.00 h. Els dics 24 i
31 de desembre cls cstablimcnts comerciáis han
d'avancar l'horari de tancament a les 20.00 h.

b) El nombre máxim d'horcs diárics en que
cls cstablimcnts comerciáis poden romandre
oberts es de dotzc.

c) El temps setmanal d'obcrtura deis cstabli-
mcnts comerciáis cls dics feiners és de setanta-
ducs hores, com a máxim.

d) El nombre de diumenges i festius en quó
cls cstablimcnts comerciáis poden romandre
oberts és de vuit l'any en total.

c) Els cstablimcnts comerciáis han de roman-
dre tancats cls dics 1 de gener, 1 de maig, 11 de
selembre i 25 de desembre.

2. Els comcrciants, dins cls límits cstablcrts
en l'apartat 1, poden fixar lliurcmcnt la distri-
bució de l'horari general durant cls dics feiners
de la setmana, i també l'horari corresponent ais
diumenges i festius d'activitat autoritzada.

3. La Dirccdó General de Comcrc pot auto-
ritzar la modificado de la franja horaria cstablcr-
ta per la llctra a de l'apartat 1 per ais cstabli-
mcnts situáis en un determinat terme munidpal,
amb la sol-licitud motivada previa de l'ajunta-
ment, que ha d'aportar l'informe del conscll
comarcal, i amb la comunicado previa al con-
scll assessor en materia de comcrc local, si no
comporta incrcment del lemps setmanal d'obcr-
tura en dics feiners.

Articlc 2
Exclusions de Vhorañ general

1. Les limitacions a que es refercix 1'articlc
1 no afecten cls casos següents:

a) Els cstablimcnls dedicats csscncialmcnt a
la venda de productes de pastisseria, rebosteria,
xurreria, pa, plats preparats, premsa, flors i plan-
tes, i les anomenades botigucs de conveniencia.

b) Els cstablimcnts instal-lats en punts fron-
terers, cstacions i mitjans de transpon terrestre,
marítim i acri.

c) La venda de combustibles i carburaras.
d) Els cstablimcnts comerciáis situats en

muniripis turístics, d'acord amb el que estableix
I'articlc3. •

c) Els cstablimcnls comerciáis situats en
l'cntorn immcdiat deis mercáis de marxants du-
rant el mateix horari en que es faci el mcrcat.
Els ajuntaments, amb la delimitació previa de
Tarca corresponent, han d'autoritzar l'obcrtura
d'aqucsts cstablimcnts i l'autoritzadó acordada
s'ha de comunicar a la Dirccció General de Co-
mcrc.

0 Les farmácics, que es regeixen per la nor-
mativa específica corresponent.

g) Els cstablimcnts comcrdals situats en lo-
cáis o recintes d'aflucncia turística com ara
muscus, monuments i centres recrcatius turís-
lics, i que hi están dircctamcnl vinculáis pcl
produetc comcrcialilzat.

h) Els cstablimcnts comerciáis situats en
cstablimcnts hotclcrs semprc que l'activitat que
s'hi desenvolupi tingui carácter permanent i no
s'hi pugui accedir directament des del carrer. No
s'incloucn en aquest suposit les activitats comer-
dais ocasionáis fetes en sales d'hotels, de rcstau-
rants i similars habilitades a aquest cfcctc, que
es regeixen d'acord amb !'articlc 1, llevat de les
subhastcs d'obrcs d'art expressament autorit-
zades per la Dirccció General de Comcrc.

i) Els cstablimcnts de venda personalizada
o en regim d'autoscrvci cls titulare deis quals san
petites o mitjancs empreses comerciáis, sempre
que la superfíric de venda no superi l'establcrta
per rcglamcnt per al format d'autoscrvci, com
a máxim, i tinguin una oferta orientada cxclu-
sivament a productes de compra quotidiana
d'alimcntadÓ. L'obcrtura d'aqucsts cstablimcnts
en diumenges i dics festius s'ha de circumscriurc
a la franja horaria compresa entre les 7.00 h i les
15.00 h.

j) Els cstablimcnts de venda personalizada
0 en regim d'autoscrvci deis quals son titulars
petites o mitjancs empreses comcrdals, situats
en municipis de menys de cinc mil habitants,
sempre que la seva superfídc de venda no su-
peri l'cstablcrta per rcglamcnt per al format
d'autoscrvci, com a máxim, amb l'autorització
previa del pie municipal i la comunicado de
l'ajuntamcnt a la Dirccció General de Comcrc.

2. Ais cfcctcs del que estableix aquesta Llci,
s'cntén per botiga de convenienda l'cstablimcnt
comercial la superficie de venda del qual no
supera cls 500 m1 i que distribueix l'ofcrta de
manera similar entre tots i cadascun deis gmps
d'articlcs següents: llibres, diaris i revistes; pro-
ductes d'alimcntació; discos i vídeos; joguines,
regáis i articlcs diversos. Aqucsts cstablimcnts
han de romandre oberts al públie, com a mínim,
divuit hores al dia durant tot l'any.

3. Els cstablimcnts situats en municipis turís-
tics, les botigucs de conveniencia i cls cstabli-
mcnts a que fa referencia la llctra i de l'apartat
1 han d'avangar també 1' horari de tancament
a les 20.00 h cls dics 24 i 31 de desembre, i ro-
mandre tancats els dics 1 de gener, 1 de maig,
11 de setembre i 25 de desembre.

4. Per raons d'ordrc públie, cls ajuntaments
poden acordar l'obligatorictat de tancament en
horari noctum d'cstablimcnts que prctenguin
acollir-sc a qualscvol de les causes d'exclusió de
l'horari general cstablcrtcs per aquest articlc,
amb la comunicado previa al conscll assessor en
materia de comcrc local i a la Dirccció General
de Comcrc.

Articlc 3
Determinado deis municipis turístics

1. Ais cfcctcs del que estableix aquesta Llci,
s'cntén per municipi turístic, el munidpi en qué,
per aflucnria estacional, la mitjana ponderada
anual de població £s superior al nombre de rc-
sidents i el nombre d'allotjamcnts turístics i
segones residencies superior al nombre d'habi-
tatges de residenda primaria, o que és un lloc
de gran afluencia de visitants per motius turís-
tics.

2. Per a determinar cls municipis turístics
exceptúa ts del regim general, cal la proposta
motivada de l'órgan competent de l'ajuntamcnt
directament afectat, la qua! ha d'cspccificarsi
l'cxclusió es demana per a la totalitat del muni-
cipi o només per a una part, i indicar el perío-
dc de l'any al qual se circumscriu la sollidtud
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i la franja horaria d'obcrtura diaria sol-licitada,
i a la qual s'han d'adjuntar cls informes scgücnls:

a) Informe de la cambra de comer? de l'ámbit
territorial afectat.

b) Informe de les associacions o agrupacions
de comcrciants detallistas mes rcprcscntativcs
del sector comercial en l'ámbit territorial afectat.

c) Informe de les agrupacions mes rcprcscn-
tativcs de persones consumidores i usuárics, en
l'ámbit territorial afectat.

d) Informe de les organitzacions sindicáis
mes rcprcscntativcs en l'ámbit territorial afectat.

c) Informe del conscll comarcal.
3. La Dirccció General de Comer? és Por-

gan competent per a aprovar o denegar la pro-
posta a que es refercix l'apartat 2 i, si convc",
modificar-la en cls termes oportuns, amb l'in-
forme previ de la Direcció General de Turis-
mc.

4. La proposta a que es refercix l'apartat 2 es
considera aprovada si no s'ha dictat resolució cx-
pressa en el Icrmñii de tres mesos, a comptar de
la presentació juntament amb tota la documen-
tado preceptiva.

Articlc 4
Publicitat de Vhorari comercial

Els cstablimcnts comerciáis han d'cxposar
l'horari adoptat de manera que la informado
siguí visible al públie, fins i tot amb l'cstablimcnt
tancal.

Articlc 5
Tipificado de les infraccions

Les infraccions al regim d'horaris comerciáis
que tipifica aquesta Llci son les següents:

a) L'obcrtura de l'cstablimcnt comercial en
horari no autoritzat.

b) L'incomplimcnt del temps máxim d'obcr-
tura de l'cstablimcnt comercial.

c) L'obcrtura de l'establiment comercial en
diumenge o dia festiu no inclós en el calendan
anual.

d) La manca d'cxposició de l'horari d'obcr-
tura de l'cstablimcnt comercial de manera visi-
ble al públie, fins i tot amb l'establiment tancat.

Articlc 6
Classificació de les infraccions

Les infraccions tipificados per aquesta Llci es
elassiftquen en lleus, greus o molt greus en fundó
deis criteris cstablcrts pcls anieles 7,8 i 9.

Articlc 7
Infraccions lleus

Son infraedons lleus les tipificades per l'ar-
ticlc 5, semprc que no es puguin qualificar de
greus o moli greus segons el que estableixen cls
anieles 8 i 9.

Articlc 8
Infraccions greus

Son infraccions greus:
a) La reincidencia en la comissió d'infracci-

ons tipificades per les llctrcs a, b i c de Tarticlc
5, qualificades de Ilcus, en un matcix període de
dos anys.

b) Les infraedons a aquesta Llei si l'cmprcsa
infractora, dins Tarea d'influcnda de l'cstabli-
ment, supera la quota del deu per cent en un
sector delerminat de l'activitat comercial.

c) Les infraedons a aquesta Llci si l'cmprcsa
infractora fa publidtat, per qualscvol mitjá de
difusió, de l'obcrtura no autoritzada.

Articlc 9
Infraccions molt greus

Son infraccions molt greus:
a) La reincidencia en la comissió d'infracci-

ons qualificades com a greus dins un matcix
període de dos anys, sempre que no sigui com
a conscqücncia de reincidencia en la comissió
d'infraccions lleus.

b) Les infraedons a aquesta Llci si l'cmprcsa
infractora, dins l'árca d'influcncia de l'cstabli-
ment, supera la quota del vint per cent en un
sector determina! de l'activitat comercial.

Articlc 10
Sanáons

1. Les infraedons tipificades per aquesta Llci,
amb la instruedó previa de l'expcdicnt adminis-
tratiu corresponent, son sandonades mitjancant
l'aplicació de les mulles següents:

a) Les infraccions lleus, amb una multa de
fins a 60.000 euros.

b) Les infraedons greus, amb una multa d'cn-
tre 60.001 euros i 300.500 euros.

c) Les infraccions molt greus, amb una multa
d'cntre 300.501 euros i 600.000 euros.

2. Per a graduar l'import de la sanció, cal teñir
en compte:

a) La superficie de venda de l'cstablimcnt.
b) La pertinenca a una gran empresa o grup

empresarial.
c) El volum de vendes.
d) La quantia del benefici illírit obtingut com

a conscqücncia de l'actuadó infractora.
c) El grau d'intcndonalitat de la infracció.
f) El termini de temps durant el qual s'hagi

cstat cometen! la infraedó.
g) La reincidencia.
3. Si l'cmprcsa o el grup d'cmprcscs a qu6

pertany l'cstablimcnt supera el vint per cent de
la quota de mcrcat en el conjunt de Catalunya,
s'ha d'aplicar la sanció corresponent en el grau
máxim.

Articlc 11
Reincidencia

Ais cfcctcs del que estableix aquesta Llci es
considera que ni ha reinddencia si, en cometre
una infracció, el culpable ha cstat sandonat an-
teriormem mitjancant una resolució administra-
tiva ferma. No es consideren els antcccdcnts
infractors canccllats.

Articlc 12
Cancel-lacio d'antecedents

1. Es consideren canccllats els anlcccdcnts
infractors quan han transcorregut:

a) Dos anys, en les infraccions lleus.
b) Tres anys, en les infraccions greus.
c) Cinc anys, en les infraccions molt greus.
2. Els terminis cstablerts en l'apartat anterior

comcnccn a comptar 1'cndemá del dia en que
hagi esdevingut ferma la resoludó sandonadora.

Articlc 13
¡nspecció, procediment i órgans sancionadors

1. Els ajuntaments han d'cxerdr les facultáis
d'inspccció i instrucció del procediment que
preveu aquesta Llci, amb carácter general. Pcl
que fa a la potestat sandonadora deis ajunta-
ments correspon a l'órgan competent ¡mposar
sandons fins al límit de 60.000 euros.

2. Correspon al departament competent en
materia de comer? la imposidó de sandons per
la comissió d'infraccions lleus i greus.

3. Correspon al Govcm de la Generalitat la
imposició de sancions per la comissió d'infrac-
cions molt greus.

Articlc 14
Multes coercitives

Els ajuntaments i el departament competen!
en materia de comcrc. poden imposar mulles co-
creitives fins a un límit de 6.000 euros.

DlSPOSICIONS ADD1C1ONALS

Primera
Carácter supletori de ¡a Llei 1/1990

La Llci 1/1990, del 8 de gener, sobre ladisd-
plina del mcrcat i de defensa deis consumidors
i deis usuaris, és aplicable amb carácter suple-
tori a aquesta Llci en tot alió que no regula cx-
pressament aquest text.

Scgona
Calendan deis diumenges i festius d'activital
autoritzada

El departament competent en materia de
comcrc, amb audienda previa del conscll asses-
sor en malina de comer? de la Gcncralitat, ha
d'cstablir anualmcnt, mitjancant una ordre, el
calendan deis diumenges i festius en que poden
romandre oberts cls cstablimcnts comerciáis.

Tercera
Venda de productes culturáis la diada de Sant
Jordi

La venda de productes culturáis la diada de
Sant Jordi es regeix pcl que estableix el Dccrct
118/1995, del 3 d'abril, sobre la venda de produc-
tes culturáis la diada de Sant Jordi.

Ouarta
Ajuntaments que no disposen de conscll asses-
sor en materia de comerc

Si els ajuntaments no disposen de conscll
assessor en materia de comer?, per a les comu-
nicadons que preveu aquesta Llci, poden adre-
c,ar-sc al conscll assessor de la Gcncralitat en
materia de comer?.

DlSPOStCIÓ TRANSITORIA

Els municipis que han cstat considerats lurís-
lics a cfcctcs d'horaris comcrdals en virtut del
procediment cstablcrt pcl Dccrct 41/1994, del
22 de febrer, mantcnen el regim autoritzat.

DlSPOSIClÓ DEROGATORIA

A partir de l'cntrada en vigor d'aqucsta Llci
queda derogada qualscvol disposició de rang
igual o inferior que s'hi oposi.

DlSPOSICIONS FINALS

Primera
Desplegament

S'autoritza el Govcrn i el conscllcr o consc-
llcra competent en materia de comer? perque
dictin les normes necessáries per a desplegar i
aplicar aquesta Llci.

Scgona
Entrada en vigor

Aquesta Llci entra en vigor el dia 1 degener
de 2005.
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Per tant, ordeno que tots cls ciutadans ais
quals siguí duplicado aquesta Llci cooperin al
scu compliment i que cls tribunals i les autori-
tats ais quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Gcncralitat, 23 de desembre de 2004

PASOUAL MARAGALL I MIRA
Prcsidcnt de la Gcncralitat de Catalunya

JOSEP HUGUET I BlOSCA
Conscllcr de Comerc, Turismc i Consum

(04.351.074)

DEPARTAMENT
DE POLÍTICA TERRITORIAL
I OBRES PUBLIQUES

ORDRE
PTO/458/2004, de 16 de desembre, sobre elsftt-
xers que contenen dades de carácter personal de
VInstituí Cartográfic de Catalunya del Departa-
ment de Política Territorial i Obres Publiques.

La Llci orgánica 15/1999, de 13 de desembre,
de protecció de dades de carácter personal, cs-
tabteix en el scu artiele 20 que la crcació, mo-
dificado o supressió de fitxcrs de les adminis-
I ración s publiques només pot fer-se mitjancant
disposició general publicada al BOE o al diari
oficial que correspongui.

Per la seva part, la disposició addicional tercera
de la Llci 5/2002, de 19 d'abril, de I'Agenda Ca-
talana de Protecció de Dades disposa que cls
conscllcrs de ta Generalitat, dins l'ámbit de les
competencias respectives, resten habilitáis per a
la creació, la modificado i la supressió, mitjan-
cant ordre, deis fítxers que siguin pertinents. Així
matcix, aquesta Agencia, d'acord amb el que
disposa la Uci 5/2002, te atribuidos les competen-
cics per excrcir les funcions de control sobre cls
tractaments de dades de ¡'Instituí Cartográfic de
Catalunya, tal com estableix l'article 3.1.

Peí que fa a la segurctat de les dades perso-
náis, el Rcial decrct 994/1999, d'l 1 de juny, apro-
va el Rcglament de mesures de segurctat deis
Fitxcrs automatitzats que continguin dades de
carácter personal que n'cstableix tres nivclls:
básic, mitja i alt.

En aquests moments es plantcja la conveni-
encia d'adcquar cls fitxcrs que contenen dades
de carácter personal de l'lnstitut Cartográfic de
Catalunya del Departament de Política Terri-
torial i Obres Publiques al marc jurídic regulador
de la protecció de dades personáis, de manera
que es garantcixi la máxima transparencia en el
tractament de les dades de carácter personal i
així assegurar a la dutadania l'cxcrcici de les scus
legítims drets.

En conseqüenda, de conformitat amb el que
disposa rarticle20dc la Llci orgánica 15/1999,
de 13 de desembre, de protecció de dades de
carácter personal, atcsa la disposició addieional
tercera de la Llci 5/2002, de 19 d'abril, de l'Agcn-
cia Catalana de Protecció de Dades, d'acord
amb l'article 4 del Rcglament de mesures de
segurctat deis fitxcrs automatitzats que contin-
guin dades de carácter personal aprovat peí
Rcial decret 994/1999, d'll de juny i (...) el dic-
tamen de la Comissió Jurídica Asscssora,

ORDENO:

Anide 1
1.1 Els fitxcrs que contenen dades de carác-

ter personal de l'lnstitut Cartográfic de Ca-
talunya del Departament de Política Territorial
i Obres Publiques son els que figuren a l'anncx
1 d'aquesta Ordre.

1.2 Aquests fitxcrs están subjectes, a tols cls
cfcctcs, al que preveu la Llci orgánica, 15/1999,
de 13 de desembre, de protcedó de dades de
carácter personal, la Llci 5/2002, de 19 d'abril,
de I'Agencia Catalana de Protecció de Dades i
la resta de normativa d'aplicació en materia de
protecció de dades de carácter personal.

Articlc 2
En cada fitxcr es regula el scu traelament i

s'cstablcix, en el mateix anncx, la denominació

del fitxcr, la finalitat del fitxcr i cls usos previstos;
les persones i cls col-lcctius afectats o obligats
a subministrar dades de carácter personal; el
procediment de rccollida de les dades de carác-
ter personal; l'cstructura básica del fitxcr i la
dcscripdó del tipus de dades de carácter perso-
nal que contenen; les cessions de dades prcvistes
i, si s'cscau, les transferóncics de dades que es
prevegin a paísos tercers; cls órgans responsa-
bles del fitxcr; cls servéis o unitats en les quals
es poden exercir cls drets d'acccs, rcctificació,
cancel-lacio i oposició; les mesures de segurctat
amb indicado del nivell básic, mitjá o alt cxigiblc.

Articlc 3
Les persones titulare deis órgans responsables

de cada fitxcr que conté dades de carácter per-
sonal especificáis en l'anncx 1 d'aquesta Ordre
han d'adoptar les mesures tecniques, de gestió
i organitzatives ncccssárics per tal de garantir
la confidencialitat, la segurctat de conformitat
amb el nivell assignat i la ¡ntegritat de les dades,
així com també totes aqucllcs mesures dcstina-
dcs per fer cfcctivcs les garantics, les obligad-
ons i cls drets de la dutadania reconeguts a la
Llci orgánica 15/1999, de 13 de desembre, i en
les normes reglamentarles vigents.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordre entrará en vigor l'cndcmá de
la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 16 de desembre de 2004

JOAQUIM NADAL I FARRERAS
Conscllcr de Política Tcrrilorial
i Obres Publiques

ANNEXI

Fitxers que conlenen dades de carácter personal
de l'lnstitut Cartográfic de Catalunya del Depar-
tament de Política Territorial i Obres Publiques

Nom delfitxer: Clicnts/clicnlcs de la botiga vir-
tual.
Finalitats i usos: gestió i facturado deis productos
de ('Instituí Cartográfic de Catalunya que s'ad-
quircixin via telemática mitjancant la botiga
virtual de l'Institut Cartográfic de Catalunya.
Lliuramcnt deis productos.
Persones i col-Iectius afectats: clicnts/clicntcs de
la boliga virtual de l'lnstitut Cartográfic de
Catalunya.
Procediment de recollida de dades: dades obtin-
gudes directament de la persona interessada o
del scu representant legal que es rccullcn via
telemática per transmissió electrónica.
Estructura básica i tipus de dades de carácter
personal:
Dades identificatives: nom i cognoms, adreca
postal i electrónica, NIF, telefon.
Dades d'informació comercial relativa a les co-
mandes: data de comandes, productes adquirí Is
i import.
Cessions de dades de carácter personal i, en elseu
cas, transferencia de dades que es preveuen a
páisos tercers: a 1'Agenda Estatal d'Administra-
do Tributaria, quan correspongui segons la le-
gislado tributaria, d'acord amb el que disposa
l'article 94.5 de la Llci 58/2003, de 17 de desem-
bre, general tributaria.
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SESSIO NUM. 75

La sessió s'obre a les nou del matí i set mínuts. Presi-
deix el president del Parlament, acompanyat de tots els
membres de la Mesa, la qual és assistida per l'oficiala
major, el tletrat major, la Iletrada Sra. Casas i Gregorio
i el lletrat Sr. Sol i Ordis.

Al banc del Govern seu el president de la Generalitat,
acompanyat del conseller primer, el conseller de Rela-
cions Institucionals i Participado, i els consellers de Po-
lítica Territorial i Obres Publiques, de Justicia, de Go-
vernació i Administracions Publiques, d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca, i de Corriere, Turisme i Consum.

ORDRE DEL DÍA DE LA CONVOCATORIA

1. Projecte de llei d'equipaments comerciáis (tram. 200-
00024/07). Comissió d'lndústria, Energía, Comerc i Tu-
risme. Debat i votació del Dictamen de la Comissió
(Dictamen: BOPC, 258-A).

2. Projecte de llei de modificado de la Llei 8/2004, del
23 de desembre, d'horaris comerciáis (tram. 200-
00041/07). Govern de la Generalitat. Proposta de tra-
mitado en lectura única. (Text presentat: BOPC, 258).

3. Projecte de llei de reforma parcial de diversos pre-
ceptes legáis en materia d'agricultura, ramaderia i pes-
ca, comerg, salut i treball (tram. 200-00022/07). Comis-
sió d'Economia, Finances i Pressupost. Debat i votació
del Dictamen de la Comissió (Dictamen: BOPC, 258-B).

4. Projecte de llei del régim d'incompatibilitats deis alts
carrees al servei de la Generalitat de Catalunya (tram.
200-00017/07). Comissió d'Organització i Administra-
do de la Generalitat ¡ Govern Local. Debat i votació del
Dictamen de la Comissió (Dictamen: BOPC, 258-C).

5. Proposició de llei sobre la intervenció del Parlament
de Catalunya en la designació de les autoritats i els
carrees de designació parlamentaría i sobre els criteris
i els procediments per a avaluar-ne la idoneítat (tram.
202-00073/07). Comissió d'Organització i Administra-
do de la Generalitat i Govern Local. Debat i votació del
Dictamen de la Comissió (Dictamen: BOPC, 258).

6. Proposta de reforma del Reglament del Parlament
(tram. 211-00001/07). Comissió de Reglament. Debat
i votació del Dictamen de la Comissió (Dictamen: BOPC,
258-D).

7. InterpeHació al Consell Executiu sobre el Projecte de
llei orgánica d'educació (LOE) i el desenvolupament del
Pacte nacional d'educació (tram. 300-01001/07). Sr.
Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentan del Par-
tit Popular de Catalunya. Substanciado.

8. InterpeHació al Consell Executiu sobre la línia 12 del
metro (tram. 300-01002/07). Grup Parlamentan de Con-
vergencia i Unió. Substanciació.

9. InterpeHació al Conselí Executiu sobre la política
d'atenció i integració de les persones amb discapaci-
tats (tram. 300-01003/07). Grup Parlamentan de Con-
vergencia i Unió. Substanciació.

10. Moció subsegüent a la interpeHació al Conseíl Exe-
cutiu sobre la política industrial (tram. 302-00147/07).
Sr. Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentan del
Partit Popular de Catalunya. Debat i votació.

11. Moció subsegüent a la interpeHació al Consell Exe-
cutiu sobre la inclusió a l'escola (tram. 302-00148/07).
Sra. Dolors Camats i Luis, del Grup Parlamentan d'lni-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa.
Debat i votació.

12. Moció subsegüent a la interpeHació al Consell Exe-
cutiu sobre l'educació (tram. 302-00149/07). Grup Par-
lamentan de Convergencia i Unió. Debat ¡ votació.

13. Moció subsegüent a la interpeHació al Consell Exe-
cutiu sobre les infraestructures (tram. 302-00150/07).
Grup Parlamentan de Convergencia i Unió. Debat i
votació.

14. Moció subsegüent a la interpeHació al Consell Exe-
cutiu sobre el procés de reforma de la Llei orgánica
6/2001, d'universitats (tram. 302-00151/07). Sra. Pilar
Dellunde ¡ Clavé, del Grup Parlamentan d'Esquerra
Republicana de Catalunya. Debat i votació.

15. Preguntes amb resposta oral.

El president

Comenca la sessió.

Alteració de l'ordre del dia

Aquesta presidencia, d'acord amb la Junta de Portaveus
i l'article 62.4 del Reglament. proposa l'assentiment de
la cambra a una modificado de l'ordre del dia en el
sentit que se substancií el punt número 6, que és el de-
bat i votació del Dictamen de la Comissió de Regla-
ment sobre la Proposta de refonna del Reglament del
Parlament, com a primer punt de l'ordre del dia.

Podem aprovar per assentiment aquesta modificado?
(Pausa.) Grades. Queda modifica!, dones, en aquest
sentit 1'ordre del dia.

La llista de preguntes que s'han de respondre oral-
rnent en el Pie és inclosa dins del dossier de la sessió.
D'acord amb 1'article 133.3 del Reglament, serán subs-
tanciades aquesta tarda a les quatre.

De conformitat amb ladisposició final primera i el que
estableix l'article 111.1 del Reglament del Parlament de
Catalunya, l'aprovació de la Proposta de refonna del
Reglament del Parlament requereix l'aprovació en vo-
tació final per la majoria absoluta deis membres del
Parlament. Aquesta votació. cal anunciar préviament
que es fara en acabar la darrera votació del Dictamen i
no abans de tres quarts de deu del matí.

Proposta de reforma del Reglament
del Parlament (tram. 211-00001/07)

El sisé punt de 1'ordre del dia del dia, que és el primer
en aquest cas. és, dones, el debat i votació del Dictamen
de la Comissió del Reglament sobre la Proposta de re-
fonna del Reglament del Parlament. Els grups parla-
mentaris han demanat defensar globalment les esmenes
i fixar la posició respecte a la proposta.

En primer lloc, comencarem pels grups que teñen reser-
vades esmenes o vots particulars. Té la paraula, peí
Grup Parlamentan de Convergencia i Unió. ¡Ilustre
senyor Esteve Orriols.

El Sr. Orriols i Sendra

Moltes grades, senyor president. Senyores diputades,
senyors diputats. és amb goig que m'adreco a vostés
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des d'aquest faristol per posicionar el Grup de Conver-
gencia i Unió respecte a la Proposta de modificado del
Reglament d'aquest Parlament.

Ha estat un llarg trajéete en ponencia.... que, des del seu
nomenament, el 24 de maig de 2004, fins al lliurement
de rinforme a la Comissió. ha realitzat vint-i-set reuni-
ons. presidides per un clima de diáleg i harmonía, no
exempt de discrepancies, evidentment, pero, alhora,
enriquidor en conéixer el parer de tots plegats en alio
que és molt important per a aquesta casa i, en conse-
qüéncia també, per al país, com és la regulado del fun-
cionament de la cambra en tots els seus aspectes, en tot
alio que se li coneix de poder fer i voler.

El Reglament que avui es proposa, en aquest sentit,
procura contemplar totes les situacions. que es distri-
bueixen en 7 títols, 21 capítols i 203 anieles, que han
merescut una atenció bastant. al meu parer. escrupulosa.

Val a dir que la Ponencia ha disposat d'una important
documentado provinent de l'experiéncia del funciona-
ment de Tactual Reglament. del que ara fem servir,
sobre qué la Mesa i la Junta de Portaveus han anat fent
modificacions i adaptacions, així com deis intents de
reforma anteriors. molt especialment. i m'hi vull refe-
rir, la que es va portar a tenue l'any 1997 i que final-
ment no va reeixir.

Aquella Ponencia, nomenada el gener del 96 -mes o
nienys va durar el mateix temps que aquesta nostra-. va
acabar els treballs el juliol del 97, amb un total de 178
anieles contra els 203 que avui tenim, i els grups van
reservar 121 esmenes, bastantes de les quals recomana-
des en aquell moment. Aquella Proposta no va prospe-
rar, i sembla oponú recordar-ho avui, no pas per la con-
troversia o la dialéctica Govem i oposició, és a dir, del
Grup Parlamentan que donava supon al Govern i els
grups de l'oposició, sino per la falta d'entesa entre
els grups de la mateixa oposició peí que feia referencia
ais criteris de proporcionalitat quant al temps en les in-
tervencions, les iniciatives parlamentaries, la represen-
tado a la mateixa cambra.

Algún aspecte d'alló subsisteix avui en les esmenes
vives d'aquest debat. que no compten amb el supon
deis mateixos grups que donen supon al Govem. Amb
tot, és evident que hem estat capados tots plegats de
superar mínimament aqüestes diferencies per arrodonir
un reglament inodern, cohesionat. que. encara que en
algún aspecte pot resultar molt estríete o fins i tot algú
pot qualificar de carregós, és innegable que persegueix
Tagilitat i el bou funcionament.

El Grup Parlamentan de Convergencia i Unió, consci-
ent deis citats antecedenLs i, óbviament, també, de Tac-
tual circunstancia parlamentaria, ha optat en tot mo-
ment peí realisme i no per la conjuntura!itat. amb
voluntat que aquest nou Reglament perduri i arreli mes
enlla del que pot representar una legislatura mes o
menys especial. Una mica, cree que hem treballat amb
el concepte de «nois, aixo fem-ho tots junts» en alio
que son les regles del procediment.

Illustra perfectament aquesta nostra voluntat el fet de
no haver adoptat posicions mes o menys maximalistes
o de maxims des d'un punt de vista de Toposició, com
algunes de les que reclamaven els grups del tripartit

quan eren a Toposició en 1'época a qué m'he referit
anteriorment. Era legítiin que ho plantegessin, pero, si
aleshores no ho enteníem, tampoc teníem avui motiu
per defensor el que no enteníem en aquell moment.

Per posar un exemple. el Grup Socialista proposava
aleshores que cada setmana el Parlament reservaría
dues hores de preguntes deis diputáis al Govern, de les
quals una hora, com a mínim. adre^ades al presiden! de
la Generalitat. amb un temps de vuil minuts. Any 97.
No Thein fet, aquesta proposta. Hi insisteixo: perqué
enteníem que el consens passava també per la racionali-
tat. També, en aquella época, el Grup d'Iniciativa dema-
nava deu minuts per a cada pregunta al president de la
Generalitat. Tampoc hem esmenat o hem intentat esme-
nar aquest concepte. almenys amb aquest minutatge.

Cree que son exemples documentats que posen en evi-
dencia un deis aspectes que han presidit els debats i
comentans de la Ponencia: una voluntat de blindatge en
les mesures i mecanismes de control al Govern, hi ha
sigut, i en especial, molt especialment, al president, mes
enllá del que tenim estipulat avui en el Reglament, di-
guéssím, que comenta a ser Tantic. Insisteixo. dones,
que el nostre taranná ha estat el del realisme per afavo-
rir un acord global.

En el capítol de discrepancies. i sobre els 203 anieles,
el nostre Grup Parlamentari finalment va presentar 31
esmenes, de qué 15 foren recomanades o transacciona-
des. i várem retirar-ne 2. Per tant, quedávem en 14.
D'aquestes, hem considerat que les que teñen mes con-
tingut formal que no pas de fons les retiraríem. i deixa-
ríem aquelles que creiem que. d'alguna manera, valdría
la pena poder-íes mínimament defensar avui.

Son estrictament quatre. Fan referencia al dret deis di-
putats i diputades amb relació a obtenir informado
sobre TAdministració local. Fan referencia a les subs-
titucions previstes en les meses de les comissions, per-
qué cntcncm que el que s'estipula en el nou Reglament
vulnera els principis de representado i proporcionali-
tat que inspiren el procediment democrátic en el funci-
onament de la cambra. Fan referencia a la modificado
deis dies hábils. Se suprimeixen els dissabtes. No hi
estem d'acord, creiem que surt del que és el marc del
procediment administratiu comú. i no deixa de contra-
dir-se amb el fet que el mateix Reglament elimina pe-
ríodes. diguéssim, de vacances parlamentaries, en el
sentit del juliol. d"habilitar el juliol i mig gener. Bé. al
mateix temps. inhabilitem els dissabtes, no? No ho aca-
bem d'entendre. Per aixo montenim Tesmena. I. final-
ment. mantenim Tampliació del temps corresponent a
les preguntes al president. no pas per ampliar-lo a una
hora, perqué entenem que. per exemple. el que propo-
sem. que son set minuts. que és molt menor del que
demanaven altres grups en altres époques, dones, es
correspon amb el que és una sessió de control per nos-
altres d'una cena consistencia, no? De fet. la mateixa
Ponencia en algún moment ho va trobar logic, passar a
set minuts. Hi va haver alguna contraindicado i va des-
apareixer. aixo. Almenys. encara que sigui per filosofía
de comportament, volem mantenir aquesta esmena.

Son només, hi insisteixo, quatre esmenes, pero per nos-
altres i per mi mateix representa una mica la condensa-
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ció del que ha sigut aquest treball de durant, dones,
prácticament divuit mesos.

Menció especial inereix el vot particular que presenta
el Grup Socialistes - Ciutadans peí Canvi. que s'oposa
a l'esmena que. conjuntament amb el Grup Parlamen-
tan d'Esquerra Republicana, várem presentar i intro-
duir en el Dictamen en la Comissió. Fa referencia a un
tema molt actual, com és el quorum necessari per a la
retirada de la reforma de l'Estatut en la seva tramitado
en les Corts Generáis. Voldria referir-me a dos aspee-
tes que faciliten l'enteniment a oposar-nos a la preten-
sió del Partít Socialista de Catalunya PSC-PSOE.

D'una banda, tots hem estat testimonis que el paralle-
lisme entre el debat del nou Estatut i els treballs de la
Ponencia del Reglament ha estat un element dificultós.
de dificultat, una mica d'entrebanc, en la mesura que
alguns aspectes del Reglament tenien relació amb el
text estatutari. i va ser criterí general, compartit, que no
entraríem en contradicció amb el text aprovat el 30 de
setembre solemnement per aquest Parlament. I és una
evidencia que aquell text contempla el quorum de ma-
joria absoluta per a qualsevol retirada del text estatutari.
Per tant. en congruencia, ens semblava que la majoria
absoluta era important.

Per nosaltres, els dos tercos no es poden confondre amb
el quorum necessari de majoria per retirar-lo. Una cosa
és. entenem, el que s'aprova aquí, el que tots decidim
aquí, i una altra cosa és el que pot passar en un altre
ambit institucional, en aquest cas en les Corts Generáis
espanyoles.

Tant és així que abans-d'ahir en vam teñir un exemple.
un exemple que a vostés. senyors socialistes que pre-
senten aquest vot particular, home!, els ha de deixar una
mica preocupáis, perqué vostés abans-d'ahir van votar
a Madrid en contra d" una resolució aprovada per aquest
Parlament i per vostés mateixos aquí. I, per tant, home!,
mes garantía per a nosaltres és el fet que la majoria
absoluta-queja és bastant, no?, és la meitat mes u deis
representants del poblé de Catalunya- pugui posicio-
nar-se amb relació a un tema d"aquesta transcendencia
que no haver de jugar a través de la fórmula deis dos
tercos a interessos que responen mes a qüestions de
partit que a qüestions de fons i de país, perqué, d'altra
manera, no m'explicaria el seu vot contrari ais interes-
sos d'aquest Parlament de Catalunya que vostés van fer,
hi insisteixo, tan poques hores, quaranta-vuit hores.
abans d'avui a Madrid.

Una altra cosa és que vostés diguin. í jo ho compartei-
xo, que hi ha un compromís polític, que hí ha un acord
amb el president de la Generalitat en funció de l'acord a
qué es va arribar aquí el dia 30, que hi ha un compro-
mís. que hi ha un acord. Estem d'acord que hi pot ha-
ver moltes ínterpretacions respecte d'aixó i estem
d'acord que les persones quan arriben a acords, dones,
els coinpleixen, o el que sigui. Pero confondre -con-
fondre- un acord de voluntat política en un moment
conjuntural determina! amb el fet que el Reglament
contempli obligatóriament aquest acord puntual i con-
juntural nosaltres pensem que no és necessari, i. per
tant, hem de posicionar-nos en contra del vot particu-
lar, em sembla que és l'únic que hi ha, del Grup Soci-
alistes - Ciutadans peí Canvi.

Amb relació de les esmenes d'Iniciativa per Catalunya,
simplement manifestar que no poden rebre el nostre
suport, en la mesura que per nosaltres pretenen vulne-
rar alió que deia abans. el principi de proporcionalitat
i de representado en els órgans de la cambra. Creiem
que alió que pretenen les esmenes d'Iniciativa. que les
podem entendre, es pot aconseguir a través d'aixó que
deia ara. d'acords puntuáis amb altres grups parlamen-
taris, pero que aixó no ha de supeditar-ne necessária-
ment el reconeixement reglamentari, i, per tant, en una
norma que pretén ser duradora en el temps.

Amb relació a les esmenes del Grup Parlamentari Po-
pular, al final hem decidit fer tres distincions. Una és de
vot favorable estrictament, perqué coincideixen amb les
nostres, és a dir, exactament amb les quatre que hem
presentat nosaltres, i seria molt ¡ncoherent no donar-hi
suport. i aqüestes rebran el nostre vot favorable. El vot
contrari de la seva majoria, entenent que van dirigides,
des del meu punt de vista, mes a la defensa del posici-
onament del Grup Parlamentari Popular que a un con-
cepte mes ampli del que pot ser el funcionament de la
cambra, no? I faré un vot d'abstenció en aquelles que,
tot i que en compartim la filosofía, no les hem, nosal-
tres. volgut defensar fins al final, les hem retirat. No les
votarem en contra, no els donarem suport. i em sembla
que el mes lógic és abstenir-nos, perqué en podem
compartir la filosofía, pero no en veiem la importancia
tan forta perqué s'hagin de mantenir avui, s'hagin de
discutir avui aquí.

En definitiva, senyores i senyors diputats. senyor presi-
dent, cree que s'ha fet un bon treball, que no hauria es-
tat possible sense la participació activa deis lletrats del
Parlament, deis seus dirigents, molt especialment del se-
nyor Ismael Pilaren i de la senyora Imma Folchi. del
senyor, també, Ángel Zardoya, que s'ha «currat» totes
les ponéncies, i. evidentment, amb la voluntat i predis-
posició de tots els ponents: senyor Boada, Estradé, Pi-
lar Dellunde. senyor Sirera, en David Pérez, el senyor
Ferran Seratlni i el Caries Puigdoménech. A tots, grá-
cies peí treball i la cordialitat manifestada.

També, senyor president. el meu reconeixement a la
Mesa peí seu interés en aquesta tramitació i, si m'ho
permet, especialment, al meu company, en Ramón
Camp. per les seves observacions d'experiéncies vis-
cudes.

Moltes grácies.

El president

A vosté, senyor diputat. Té la paraula, en nom del Grup
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, l'illustre
senyor Daniel Sirera.

El Sr. Sirera i Bellés

Grácies. senyor president. Senyores i senyors diputats.
permeti'm, senyor president, que les meves primeres
paraules siguin per agrair molt sincerament la tasca que
han desenvolupat. al llarg deis darrers mesos d'intens
treball, els lletrats del Parlament, l'oficiala major, a
partir del proper 1 de gener, secretaria general del Par-
lament. la senyora Imma Folchi, el lletrat primer, el
senyor Ismael Pitarch, i -com deia el senyor Orriols-
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també el gestor de la Comissió del Reglament, el se-
nyor Ángel Zardoya, també -com no pot ser d'una altra
manera- els membres de la Ponencia, el senyor Esteve
Orriols, de Convergencia Democrática de Catalunya; el
senyor Caries Puigdoménech, d'Unió Democrática de
Catalunya; el senyor David Pérez, del Grup Socialista -
Ciutadans peí Canvi; el senyor Miquel Ángel Estradé,
d'Esquerra Republicana de Catalunya: i també el se-
nyor Boada, d'Iniciativa per Catalunya Verds, i la res-
ta de diputats que han anat també acompanyant-nos al
llarg deis treballs d'aquesta Ponencia.

No faré historia de com hem arribat fins aquí, ja ho ha
fet de manera perfecta el senyor Esteve Orriols, pero sí
que és cert que voldria destacar que des de l'any 87
s'han anat fent interpretacions, normes supletóries,
aquest Reglament del Parlament s*ha anat adaptant ais
nous temps, a les noves necessitats, grades, i fonamen-
talment, a la voluntat de díáleg del conjunt de grups
parlamentóos. Al llarg de tot aquest temps no ha calgut
fer cap reforma del Reglament. el consens, la voluntat
de clialeg ha fet que poguéssim anar adaptant-lo a les
noves realitats i a les noves necessitats que s'anaven
presentant per al dia a dia de la tasca parlamentaria, no?
Pero és cert, i nosaltres. com la resta de grups parla-
mentaris, portem moltes legislatures demanant una re-
forma d'aquest Reglament, no? Calia una actualització
i també una modernització de les regles del joc parla-
mentan. Calia fer una reforma que dones mes veu i
també mes pes. mes paper a les miñones parlamentan-
es: una reforma que millorés també el control, els me-
canismes de control del Govern i que alhora agilites la
tasca parlamentaria per evitar que un tema fos discutit
sis mesos o un any després que el problema que tractá-
vem de solucionar ja s'hagués resolt.

Hem avan?at molt també sense haver d'esperar la refor-
ma del Reglament, no? Algunes de les novetats que ara
aprovarem ja han estat incorporades a la vidadiária
d'aquest Parlament. per exemple. el tema de les inter-
pellacions o les preguntes d'actuaütat al Goveni. per
evitar aquella practica habitual que passava alguna cosa
al país, feies una pregunta al Govern i la pregunta arri-
bava a aquest Parlament un any després que es produ-
ís el fet, no?

No sera el nostre Grup Parlamentari, senyores i senyors
diputats, qui vulgui aigualir la festa que avui tindrem en
aprovar. després de tants anys, aquest Reglament. Pero,
deixin-me que els digui, no?, que, malgrat que aquest
Reglament representa, des del nostre punt de vista, un
aven$ considerable, no és. senyores i senyors diputats,
ni de bon tros, el Reglament que nosaltres creiem que
aquest Parlament necessita.

Al llarg de la Ponencia hem arribat a un conjunt d'acords
que han servit per millorar el text: millorar el text no tot
el que nosaltres creiem que hauria estat necessari, no?
El nostre Grup Parlamentari ha presenta! moltes esme-
nes. algunes de les quals han estat accepíades per la
Ponencia i altres han estat transaccionades. Ens resten
encara un bon grapat d'esmenes vives, no? Aniré breu-
ment, perqué en tenim moltes i voldria centrar-me en
les que per a nosaltres son mes rellevants. El dret, per
exemple, deis diputats a poder obtenir informado de
les entitats locáis, és una reivindicado que nosaltres fa

anys que reclamem. com ha fet també Convergencia i
Unió, no?

Tenint en compte que a Catalunya no existeix cap llei
que reguli les informacions reservades. creiem certa-
men! desproporciona!, per no dir clarament inconstitu-
cional, que un diputat o diputada pugui ser excl6s de la
seva tasca com a parlamentari, i aixó ho diu el Regla-
ment del Parlament que avui aprovarem -en aquest
punt, amb el nostre vot en contra. Dones, avui. si s'apro-
va aquest article, un diputat podra ser exclos de la seva
tasca com a parlamentan per trencar un presumpte deu-
re de reserva que no está regulat per cap llei. I cree que
aixñ, sincerainent, és un fet molt greu. no? És a dir,
amb aquest Reglament a la má, si el Govern declara
unilateralment que una informado que ha lliurat a un
diputat és una informado reservada, sense que tingui
l'empara de cap llei. aquesl Parlament pot declarar que
si aquell diputat que ha rebut la informado la fa públi-
ca, aquell diputat pot ser exclos com a diputat per una
majoria d'aquest Parlament. Cree sincerament, senyo-
res i senyors diputats. que aquest anide és clarament
inconstitucional.

El Reglament també obliga els diputáis a presentar cada
any una cbpia de la declaració de la liquidació de l'im-
post sobre la renda i el patrimoni presentada a I'Admi-
nistració Tributaria del mateix exercici -escolün bé, eh?-
«o la certificado negativa en cas que no estiguin obli-
gáis a fer-la». És a dir. cada any, els diputats haurem de
lliurar una copia de la declaració de la renda i si no es
fa declaració de patrimoni. per exemple, haurem d'anar
també a TAdministració a reclamar-ne una de negati-
va, venir al Parlament i lliurar-la. Cap problema -cap
problema-, transparencia -transparencia, no? Pero,
mirin, el mateix Reglament diu que si els diputats no
presenten aquesta documentado, el Parlament pot sus-
pendre els drets economics del diputat per un període
máxim d'un mes. Bé, bé, no sé si en el cas que es facin
declaracions conjuntes, el cónjuge. la cónjuge del dipu-
tat o la diputada tindran també aquesta obligació de
lliurar al Parlament la seva part de la declaració de la
renda, no?, i per tant aquí també veig, senyores i se-
nyors diputats, algún problema. A mes a mes, nosaltres
ho hem dit al llarg de la Ponencia, nosaltres ens creiem
aixó de ('Administrado única: si ja lliurem la nostra
declarado de la renda a l'Administració central, a Hi-
senda. per qué ho hem de tomar a fer a una altra admi-
nistrado si l'Administració ja té tota la nostra infonna-
ció, no?

Per cert, senyors del triparta, que son els que han im-
pulsal aquest article, de debo es creuen que aquesta és
la fórmula per acabar amb la corrupció política? De
veritat, ho diuen de deb5? No és un brindis al sol? Per-
qué, escoltin, vostés creuen que si algú s'embutxaca
diners de manera ¡Ilegal, ho declarara a Hisenda? On
estem? On estem, no? 1 si ho fa. si el diputat que s'em-
butxaca calés de manera ¡Ilegal, ho declara a Hisenda,
qué pussará si no ve i no fa aquesta declaració al Par-
lament? Dones bé, el mateix anide del Reglament diu
que si no lliura aquesta informado al Parlament, esta-
rá un mes sense cobrar. Home, potser si s'embutxaca
calés, ja li surt a compte. no?, no declarar-ho i estar un
mes sense cobrar. Bé, jo cree que tot aixó ens ho hau-
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ríem d'haver mirat una mica mes, com nosaltres hem
estat reiterant a bastament al llarg deis treballs de la
Ponencia, no?

Miri, aquest Reglament també castiga els diputáis que
es mantenen fidels a les sigles amb les quals es van
presentar a les eleccions. Nosaltres hem tractat de re-
drec,ar aquesta qüestió i no ens n'hem sortit. El tripar-
tit tampoc ha volgut donar-nos supon en les esmenes,
no? Mirin, l'article 23 de Reglament estableix que si el
grup parlamentan es redueix perqué altres diputats
marxen, el grup parlamentan original será dissolt i els
seus membres s'incorporaran al grup mixt. no? Jo cree,
senyores i senyors diputats, que estem penalitzant. es-
tem castigant aquells diputats que es mantenen fidels al
partit per al qual van ser escollits a les darreres elecci-
ons, no? I. d'alguna manera, premiem aquells diputats
que han decidit marxar d'aquell grup parlamentan.

Nosaltres també hem fet un seguit d'esmenes, moltes,
per facilitar la intervenció deis grups parlamentaris,
no?, per millorar el debat. per fomentar, en definitiva,
el diáleg, tan necessari en aquesta cambra. Mirin, el
Reglament estableix que es necessiten dos o tres grups
parlamentaris per iniciar el procés de modificado deis
ordres del dia de les comissions. per demanar la convo-
catoria d'una comissió o per demanar. per exemple.
votació secreta en una comissió, no? Nosaltres, senyo-
res i senyors diputats. demanem que un sol grup pugui
demanar totes aqüestes qüestions, no? I cree que és
lógic i que és lícit, i a mes a mes. em sobta que aquells
que ara están al Govern no hi donin suport. Miri, nos-
altres demanem que un únic grup parlamentan pugui
fer una cosa tan senzilla en una democracia com dema-
nar que es faci alguna cosa. Demanar, només demanar,
no diem que es faci, no? Nosaltres el que diem és que
el grup que vulgui pugui demanar. per exemple. la cre-
ació d'una comissió d'investigació i després aixó vin-
gui a debat parlamentan, els grups es posicionin, es
voti. Si s'aprova, es fa la comissió d'investigació. i si no.
s'aprova no es fa, i no passa res -i no passa res. Vostés
no volen que aixó sigui així. i, d'alguna manera, des del
nostre punt de vista, oposant-se que un grup parlamen-
tan pugui impulsar aquest tipus d'actuacions. vostés el
que están fent és eradicar el diáleg. eradicar les votaci-
ons. eradicar les propostes. I. per tant, 1'exigencia que
hagi de ser mes d'un grup parlamentari el que ímpulsi
totes aqüestes qüestions, el que están fent, senyores i
senyors diputats, és posar un fre al debat parlamentari.

Miri, una altra qüestió que també ens sorprén. no?, per
les dues vares de mesurar que vostés teñen. Aquest
Reglament estableix també que les comissions parla-
mentáries podran demanar informacíons i documentado
a les autoritats de 1'Estat i que podran també requerir
ais funcionaris públics que no pertanyin a la Generali-
tat que compareguin en el Parlament. Es a dir. perqué,
home, no deixa de ser curios, vostés soposen a poder
demanar informado ais ajuntaments. s'oposen que les
comissions puguin demanar la compareixen^a de res-
ponsables de P Administrado local, pero, ai las!, els de
l'Estat que vinguin tots. no?, que expliquin. que donin
informado, que vinguin i que es sotmetin a les pregun-
tes que els puguem fer en aquest Parlament. no? Está
bé. pero, escoltin, si no volen fer. fem-ho per a tothom.

Per cert. fem aquesta recomanació o fem aquest article
en el Reglament. que les autoritats de l'Estat vinguin i
compareguin. Escolti, i si no volen, no teñen obligació
legal. Aixó sembla l'Estatut ja, estem fent anieles, di-
ent: «Bé, demanem aixó i si després no passa res. dones,
escolti...»

Jo cree sincerament, senyores i senyors diputats, que hi
han alguns anieles d'aquest Reglament que no haurien
de ser-hi, no? Miri. em referiré a un tema que sé que és
complicat. no? Es el tema de la delegació del vot -el
tema de la delegació del vot. El vot deis diputats per a
nosaltres és personal i indelegable, pero aquí i a tot ar-
reu. No és pensin ara que és una cosa que estem dient
aquí el PP... Escolti. no hi ha cap altre Parlament del
nostre entorn que permeti que el vot deis diputats es
pugui delegar a algú. no? I aquest Reglament que avui
aprovarem estableix que les diputades -atenció-, les
diputades, no els diputats. no?, per tant, també incom-
plint l'article 14 de la Constitució i alguna llei que srha
aprovat en aquest Parlament. els diputats no teñen dret
a demanar una baixa per matemilat; les diputades. sí.
Per tant, és una discriminado que també haurien d'ha-
ver tingut en compte. No. no, senyor Boada. no digui
que no, ho diu -ho diu- a l'anicle: «Les diputades, que
amb motiu d'una baixa per maternitat no puguin com-
plir amb el deure d'assistir ais debats de les votacions
al Pie, podran delegar el vot en un altre diputat o dipu-
tada». Com deia, aquest anide vulnera 1'article 14 de
la Constitució. no? Nosaltres estem a favor de la con-
ciliació de la vida laboral i familiar, pero aquest anide,
i els ho dic de debo, s'está carregant la base del nostre
sistema pariamenlari. Com puc delegar o una diputada
que tingui una baixa per maternitat, com pot delegar el
seu vot a un altre dipulat, per un mes, per un dia. per
una votació. sense saber qué és el que s'está discutint?
Escolti, tot aixó és molt complicat -és molt compíicat.

I vostés diuen: «Mira, posarem la delegació, quedem
bé, les diputades están contentes i aquí no passa res».
Escolti. com podem...? Ens estem canregant el princi-
pi basic de la democracia. Com podem delegar el vot
per quatre mesos, per tres inesos...? Aixo, jo, sincera-
ment els ho dic, cree que és una barbaritat, amb tot el
respecte per les diputades que, óbviament, desitgen i
volen teñir... Jo cree que és una barbaritat. Pero, bé, ens
hem instal lat en aixo i vostés volen que aixó tiri enda-
vant. Allá vostés. Ja veurem -ja ho veurem- com arri-
bem al final, no?

Perqué, ciar, vostés diuen: «No. podrá delegar el vot».
I la paraula? -i la paraula? Aixo és un parlament. L'im-
portant d'un parlament és parlar, enraonar... Votar?
Home!, també és ímponant, pero és accessori, no és el
fet principal d'aquest Parlament.

Escolti, vostés volen convertir aquest Parlament en un
«votódrom» -en un «votódrom»-, en un lloc on es
vota. (Remar de veus.) No, no, escolti, vostés parlen...
No. solucionar el tema de la votació perqué el Govern
no perdi una votació. i si una diputada que está de baixa
per maternitat vol expressar-se lliureinent?

El president

Senyor diputat...
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El Sr. Sirera i Bellas

Sí, senyor president...

El president

Se li ha acabat el temps.

El Sr. Sirera i Bellés

Acabo -acabo-, senyor president. Acabo breument.
Nosaltres hem fet altres esmeiies importants. Volem
que es puguin fer interpellacions al president de la
Generalitat. Volem duplicar el temps de control al pre-
sident. Vostés recordaran que el president Maragall
sempre es queixava deis debats deis dos minuts i mig...

El president

Senyor diputat. ha acabat el temps.

El Sr. Sirera i Bellés

Sí, rapidament, no? Nosaltres volem que el president se
sotmeti a interpellacions, que es dobli el temps de pre-
guntes, no volem que vostés continuTn amagant el presi-
dent de la Generalitat i volem que contesti les coses que
es presenten des de l'oposició. (Remar de veus.)

En qualsevol cas, acabo amb una confessió, no? Totes
aqüestes reformes no servirán de res. es convertirán en
paper mullat si els grups d'aquesta cambra no tenim
voluntat que el Parlament es converteíxi, de debo, en el
centre de la política a Catalunya.

No serveix de res teñir menys vacances parlamentáries
si el Govem no présenla Neis. No serveix de res poder
fer comissions d'investigació si les majories es neguen
a investigar. I, per tant, el Reglament del Parlament és
molt important, pero jo els demano, sobretot a vostés,
senyors del tripartit, una voluntat ferma i decidida per
convertir de debo aquest Parlament en el centre de la
política a Catalunya.

Grades, senyor president, perdoni peí temps. Grácies.
senyores i senyors diputats.

El president

Bé. Té la paraula l'illustre senyor Joan Boada.

El Sr. Boada i Masoiiver

Grades, senyor president. Senyores diputades, senyors
diputats, avui cree que també és un dia important el fet
que podem aprovar la reforma del Reglament del Par-
lament, un reglament que data també del 1980. concre-
tament, del 24 de julio!, que ha tingut diferents normes
interpretatives, pero que ja comenc.ava a ser hora,
dones, que el canviéssim. no perqué toques, sino que.
després de vint-i-cinc anys amb un reglament. amb el
que ha passat. amb les noves formes de relació entre
l'executiu i el legislatiu. calia també fer un canvi.

Pero abans de comentar, també, l'explicació voldria
també fer els agraíments. perqué em sembla que son
molt importants, sobretot al senyor Pitaren i a la senyo-
ra Folchi, com ja ha dit el senyor Sirera. a partir d'ara,
dones, la secretaria general del Parlament, o a partir

d'aquí a una estoneta; també al gestor parlamentan
Ángel Zardoya i ais diputats Orriols i Puigdoménech,
de Convergencia i Unió: David Pérez, del PSC; Miquel
Ángel Estradé, d'Esquerra Republicana i al senyor
Daniel Sirera. del PP, que son els que hem treballat mes
intensament en la reforma d'aquest Reglament. que ha
durat bastant, des del maig del 2004 -aqüestes qüesli-
ons importants duren en aquest Parlament-, pero, en tot
cas sí que hi arribem a través del consens.

És veritat que hi ha hagut diferents intents de reforma,
el 97 n:hi va haver una. Home!, jo no comparteixo la
definició del senyor Orriols del perqué no es va tirar
endavant. Home, donar la culpa a l'oposició del perqué
no es va tirar endavant la reforma del Reglament, em
sembla molt sai generis, no? Jo en tinc una versió to-
talment diferent. En tot cas, el partit en aquell moment
majoritari va fer tots els possibles perqué no avances
una reforma del Reglament que donava molt de poder
a l'oposició, que era molt radicalment democrátic, com
és aquest. i que sí que ha tirat endavant en aquests
moments.

I ho vull dir, i ho vull dir amb molía sincerital: com en
l'Estatut, la reforma del Reglament també s'ha fet amb
un govem tripartit, amb un govern catalanista i d'es-
querres. no sois, evidentment amb consens, amb la par-
ticipado de loLs: pero, tant 1' Estatuí com la reforma del
Reglament -dues eines molt del passat ja. una del 79 i
l'altra del 80- ha estat aquesi Govern qui les ha impul-
sades. Ha estat aquest Parlament qui l'ha impulsada i
qui l'ha felá possible. Jo cree que també és una mane-
ra d'expressar. de com s'interpreta la política en aquest
país i de com s'interpretava abans. Tothom hi ha parti-
cipat, pero qui ho ha impulsat és qui ho ha impulsat. 1
aquí, evidentment, n'ha de quedar constancia, perqué,
si no, no faríein justicia a aquesta realitat.

Jo pensó que el Reglament que aprovarem avui és un
reglament modern. ágil i radicalment democrátic. amb
un suport important a les miñones i a l'oposició en la
seva tasca de control i impuls de l'acció del Govem. I
aquest és un element clau. importantíssim. que ha de
teñir, dones, un reglament que faciliti la tasca de l'opo-
sició i, sobretot, de les minories. I vull explicar el per-
qué de molts articuláis, mes que res perqué potser amb
la intervenció anterior potser les coses no han quedat
excessivament clares.

Nosaltres diem que és modem i vull explicar el perqué.
Modem, perqué permet la delegació del vot per bai.xa
de maternitat. (Remar de veus.) És un element de mo-
dernització, com bona part de la resta de parlaments
europeus, de parlaments moderns. en qué també es fa.
Nosaltres intentavem fer-ho, fins i tot, també en qües-
tions de malaltia. Véiem que aquí hí havia algún tipus
de problema per tal de definir qui és el tipus de malal-
tia, pero, en tot cas. sí que per maternitat, que era una
realitat clara amb qué es trobaven, dones, moltes dipu-
tades d'aquest Parlament, i. a mes a mes, ho fem a tra-
vés d'un procediment ben reglat -senyor Sirera. expli-
qui-ho tot-. un procediment a través de la Junta i de la
Mesa... (Persistei.x ia reinar de veus.)

Senyors. jo els voldria explicar que aqüestes el Regla-
ment. és Teina que nosaltres haurem dutilitzar a partir
d'aquest moment. Ja sé que potser l'explicació d'aquest
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diputat no és excessivament interessant, pero sí que
demanaria. dones, que pogués expressar-se amb el mí-
nim de soroll possible.

Deia que la delegado del vot per baixa de matemitat és
un element importantíssim, jo ho cree, de modernitza-
ció. 1 ens sembla absurd, dones, que es vulgui limitar o
que es vulgui suprimir, com deia l'esmena del Partit
Popular. A mes a mes. deia que hi ha un procediment
ben reglat, que explica claríssimament com es fará, de
quina manera, será sempre la diputada que demanara
aquesta delegació i si no la yol demanar, evidentment.
no se IÍ tindra en compte. És una opció personal que
permet, evidentment, la conciliació de la vida laboral
i de la vida professional. en aquest cas, de la diputada, i
em sembla que és un avene importantíssim. perqué té
la possibilitat de triar, fins a aquest moment ni aquesta
possibilitat tenia. Jo cree que lot alió que signifiqui
mes possibilitat de triar és un element de radicalitat
democrática, pero també de modernització perqué es-
lableix la relació entre les institucions i el Parlament eu-
ropeu. Tenini la possibilitat, a través d'aquest Regla-
ment. escoltin bé, del dret de petició que pot acabar
amb una resollido destinada al Parlament europeu.
defensada per tres diputats'd'aquest Parlament, tal com
es fa també en el Congrés deis Diputats.

També aquest Parlament, a partir d'aquest Reglament,
pot aprovar -els aprovará. aquest Parlament- els con-
venís de gesiió i els acords de cooperado de la Gene-
ralítat amb altres comunitats autónomes -per cert que
el Partit Popular també té una esmena de supressió. Em
sembla que aquest és un element. també, de modernit-
zació que sigui aquest Parlament el qui aprovi els con-
venis que pugui signar el Govern de control també, el
Govem de la Generalitat.

Jo cree que també un element de modernització molt
importan! és el fet que tenim un article nou, el 202. que
es titula: «Noves tecnologies de la informado i de la
comunicado»; que, en aquests moments diu que el
Parlament ha de disposar d'aquest mitjans per augmen-
tar la quantitat i la qualital de la informado parlamen-
taria a l'abast deis ciutadans, definir estratégies sobre
participado democrática i modemitzar la gestió del
Parlament. Em sembla que és un avene importantíssim,
també, que, a través de la informática, les tecnologies
de la informado i de la comunicació. puguem arribar
molt mes fácilment a la ciutadania amb les nostres tas-
ques parlamentarles. I alhora també, amb aquesta idea
de modernització i de control executiu, dones, es cre-
ará 1'oficina pressupostaria del Parlament. Hi haura uns
miljans técnics d'aquest Parlament a disposició de tots
els diputats i de tots els grups parlamentaris per tal de
fer un seguiment i control de l'execució del pressupost
de la Generalitat. Jo cree que també és un element a
teñir en compte i que hauríem d'explicar.

He dit «modern». pero també he dit «ágil». La Mesa té
mes funcions. A mes a mes d'aprovar el pressupost del
Parlament, controlar l'execució, aprovar plantilles de
personal... O sigui, eliminem la Comissió de Govern
Interior, i tenim la Mesa, i que en alguns aspectes és
una mesa ampliada que significa que tots els grups par-
lamentaris hi podran participar en algunes d'aquestes
qüestions de noves funcions.

Es redueixen els tenninis per rebre qualsevol tipus d"in-
formació de 1" Administrado de la Generalitat. Abans
trenta dies. Déieni que eren excessius. És veritat. Ara
ho hem reduit a quinze dies. no? I. a mes a mes, la ne-
gativa d'informació ha d'estar fonamentada en dret. Jo
cree que és un element importantíssim. Ja no vull en-
trar en la discussió si a mes a mes també hem de dema-
nar informado a l'Administració local. Nosaltres no
controlem l'Administració local, el Parlament contro-
la I" Administrado de la Generalitat, controla l'Execu-
tiu. i aquesta és la seva funció. no pas rAdministració
local, queja té els seus organismes de control propis en
cada ajuntament.

Es regula l'accés deis diputats a les matéries declarades
secretes i reservades i ais registres de dades. i se sancio-
na si s'incompleix el compromís. Evidentment!. se san-
ciona i s'explica perfectament a través del seu articulat.
Si algú explica algún tipus de qüestió, de materia decla-
rada secreta, evidentment, que se Tha de sancionar. I se
l'ha de sancionar perqué en aquest Parlament, alguns
diputats i diputades, no pas tots, dones, teñen una in-
continencia verbal a vegades amb alguns temes, dones,
que, evidentment, hi ha d'haver la seriositat i la rigoro-
sitat necessária que qui incompleixi alguna cosa que
hem acordat nosaltres. dones, evidentment, hi ha d'ha-
ver una sanció. I és la funció temporal de parlamenta-
ri -temporal-, a través de la Junta, a través d'un procés,
jo cree, bastant garantista fins que no s'arriba a aques-
ta situació final. Ho dic perqué.... expliquem-ho bé,
perqué, si no. potserno s'entendria. (Remar de veus.)

Una qüestió ¡mportant, que és una qüestió que per a mi
també... Ara les comissions ja no serán les de sempre,
les que hem elabora! fins ara, les comissions legislati-
ves, sino que després del debat d'investidura i d'esco-
llir el president del Parlament podrem, nosaltres. tam-
bé, decidir quines son les comissions legislatives. I a mi
em sembla que hauricn de ser molt coherents amb la
distribució també que tingui el Govern de la Generali-
tat. no per seguir el que fa el Govern, sino perqué siguin
molt mes ágils. no? La mateixa estructura del Govern
amb 1'estructura legislativa ens permetrá també molt
mes control i molta mes agilitat.

A mes, podrem crear grups de treball específíes dins les
comissions, no?, crear subcomissions. A inés a mes, els
intergrups tindran ara inés funcions, i. a mes a mes. tin-
dran dotació de mitjans personáis i materials. Ja sabem
qué passava amb els intergrups, que els pobres no teni-
en excessivament ajut per part de la gestió parlamenta-
ria. En aquests moments. en aquest Reglament, dones,
els hi fa: l'intergrupde Pau al Sahara. Tintergnip perla
bicicleta, dones, serán elements importants.

S'amplien les dates deis període de sessions. Alio que
alguns malament en diuen que els diputats i diputades
ara tindran menys vacances parlamentan es. Senzilla-
ment, el que fem és ampliar les dades del període de ses-
sions, que comencaran el 15 degenerfinsal 31 dejuliol
i tornaran a comencar 1' 1 de seiembre fins al desembre.
Aquesta és la realitat que hi ha en aquests moments, vol
dir que hi haurá mes possibilitat, mes períodes de sessi-
ons, mes comissions, es podrien posar..., o mes temps per
fer comissions. ponencies, etcétera.

SESSIÓ NÚM. 75 PLE DEL PARLAMENT



15 de desembre de 2005 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Serie P - Núm. 64

10
Jo cree que també un element important: els projectes
de llei i les proposicions de Ilei abans es discutirán
inimediatament si hi ha esmenes a la totalitat, aquí, en
el Pie. i posterionnent aniran a les comissions si hi ha
esmenes parcials. Pero, ja de seguida, així que entrin
aquests projectes podrem saber si es mantenen o si es
retornen al Govem, fent-ho molt mes ágil. I aixó mateix
ho farem amb el tema deis pressupostos. que és un ele-
ment també important d'agilitat. Els pressupostos, a les
seccions. passaran..., les esmenes a la totalitat de les sec-
cions deis pressupostos passaran a la Comissio. D'a-
questa manera, haura de venir el conseller o consellera
de torn a la Comissio a explicar els pressupostos del seu
departament. i, evidentment. qui hagi fet esmenes a la
totalitat podra teñir un dialeg i un enfrontament amb el
conseller directament per tal de veure quines son les
realitats d'aquest pressupostos. Jo cree que H donaran
molta mes agilitat i que serán molt mes importants. Jo
cree que també és un element a teñir en compte.

! amb relació a les interpellacions al Govem i a les pre-
guntes al president, també hí ha la possibilitat que pu-
guin ampliar-se. (Remor de veus.) Heni deixat..., no
hem marcat els cinc minuts a les preguntes al president
del Govem. No ho hem marcat. Ho hem deixat obert
perqué la Junta i la Mesa decideixi si aquest temps s'ha
de mantenir o s'ha d'ampliar si ho creiem convenient.
Fins ara hi havia cinc minuts, ara hi ha la possibilitat
d'ampliar aquest temps de control al president de.... o
presidenta de la Generalitat, en aquest cas, el president.

Alhora també que les relacions del Parlament amb el
síndic de greuges i amb el de comptes s'intensifiquen
i es fan molt mes lleugeres. Ara el síndic de greuges no
haurá de sortir quan hagi presentat I'informe i anar a
veure-ho en una televisió, sino que es podrá quedar
aquí tranquil lament a continuar el debat.

He dit «moderna», «ágil», pero també «radicalment
democrátic». Els diputats han de presentar cada any
una copia de la declarado de renda i patrimoni, i en
acabar el mandat la declarado de béns, també, igual
que al comencament. És un exercici de transparencia.
Si algú hi veu. en aixó, evitar la corrupció és que, en tot
cas. s'equivoca o té altres sensacions: només és un exer-
cici de transparencia per tal que nosaltres amb relació a
la ciutadania, dones.... ho hem de deixar molt ciar, qui-
na és la nostra situado, com ho fan també en altres as-
pectes. I a mi em sembla que demostrarem, dones, que
no hi ha cap tipus de problema a fer aquest exercici de
transparencia, cada any, presentant aquesta...

A mes a mes. els diputats no poden fer servir la seva
condició per exercir activitats comerciáis, industriáis o
professionals, els diputats no poden exercir o no poden
fer servir la seva condició per exercir activitats comer-
ciáis, industriáis o professionals. Hi ha unes suspensi-
ons. anieles de suspensió de drets i deures parlamenta-
ris després d'un dictamen motivat de la Comissio de
TEstatut deis Diputats, després d'un dictamen motivat,
hi ha sancions si cal. pero després de tot un procés re-
glamentista i garantista. que és el que pot portar a
aquesta situado.

I és veritat: aquest Reglament vol evitar i castigar el
transfuguisme que hi ha hagut, que evidentment..., i
que es dona també en la política. 1 és a través de l'arti-

cle 26. en qué apareixen els diputats no adscrits, dones,
que teñen molta menys capacitat de control que no pas
la resta de diputats, i a mi em sembla un element a te-
ñir en compte; no només el grup mixt, sino els no ads-
crits, que evidentment teñen menys competéncies. com
ha de ser. si evidentment trenquen i violenten la deci-
sió deis ciutadans que es varen presentar en aquell
moment.

Dintre aquesta radicalitat democrática hi ha unes esme-
nes del Grup d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Alternativa. Nosaltres plantejávem que tots els grups.
excepte el mixt, dones, poguessin estar representáis a la
Mesa. A mi em sembla que també és un element de
moderniuació; ais parlaments modems té importancia
la representació. a mes de la proporcionalitat, la repre-
sentado de totes les forces polítiques a qué Telectorat
ha donat veu. Per aixó nosaltres creiem que és important.
pero en tot cas. com altres coses, segur que a la llarga
també aconseguirem aqüestes qíiestions, per la qual
cosa tampoc ho posarem a votado, perqué sabem qui-
na és la decisió deis altres grups parlamentaris. pero sí
que volíehi deixar constancia d'aquest fet. des del nos-
tre punt de vista.

Hi ha una esmena en quejo voldria també posar érnfasi.
sobre la reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalu-
nya, l'article 123. Saben vostés que el docunient de la
Ponencia diu que es podrá retirar per dues terceres
parts, várem decidir; a l'Estatut diu que per majoria
absoluta. En Tesmena de Convergencia i Esquerra Re-
publicana, argumentant la coherencia amb l'Estatut,
proposen i guanyen Tesmena de retirada de l'Estatut
per majoria absoluta, que és el que hi ha en el text en
aquest moment, no? I el PSC fa un vot particular per
mantenir els dos tercos, ja que addueíxen -i teñen raó-
que a la redacció de l'Estatut s'aconsegueixi un acord
polític del 30 de setembre, que consisteix en un compro-
inís entre els líders deis grups parlamentaris que varen
donar suport a l'Estatut i el president del Govern, que
la retirada es faria amb el mateix quorum que Taprova-
ció i el president es comprometía a no convocar elecci-
ons abans d"acabar tot el procés d'aprovació de l'Esta-
tut. Em sembla que és important, aixó.

A ningú se li escapa la cárrega política d'aquestes deci-
sions, que han enterbolit les millores que hi han en
aquest Reglament. Per aixó nosaltres proposem avui aquí
una transaccional. i la fem in voce. i demanem que tots
els grups parlamentaris. dones, s'hi pronunciín, que
consisteix a mantenir Tactual text de l'article 123.8 i
afegir una addicional. en aquest cas una transitoria, que
especifiques que aquest apartat entraría en vigor des-
prés de Tactual procés de reforma de l'Estatut; la ma-
joria absoluta entraría en vigor a partir del procés de re-
forma de TEstatut. D'aquesta manera mantindríem la
coherencia entre TEstatut i el Reglament i. al mateix
temps, mantindríem el compromís del 30 de setembre
entre els presidents deis grups parlamentaris que varen
donar suport a TEstatut i el president de la Generalitat.

A mi em sembla que és una proposta.... que demanaria
que tots els grups parlamentaris. dones, s'hi mostressin
a favor o en contra per tal de solucionar aquest tema, i a
mi sembla que és una qüestió que dona suport a totes
les propostes que hi ha hagut en aquest moment.
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I acabo...

El president

Sí. perqué s"ha acabat el temps, senyor diputat.

El Sr. Boada i Maso I ¡ver

Jo cree que en aquests moments hem fet un pas en
aquest camí de reforma deis instruments democratics
de qué ens hem dotat. L' Estatut, el Reglament, ho he dit
abans. son de l'any 79 un. del 80 l'altre. Vint-i-cinc
anys després, un govern catalanista i d'esquerres ha
impulsat la reforma d'aquests instruments. Diáleg i
consens amb l'oposició han permés acabar el procés,
que vol dir continuar enfortint la democracia.

Grácies. senyor president, senyores i senyors diputats.

El president

Té la paraula, en nom del Grup Parlamentan Socialis-
tes - Ciutadans peí Canvi, ['¡Ilustre senyor David Pérez.

El Sr. Pérez Ibáñez

Moltes grácies, senyor president. Senyores i senyors
diputats. d'aquí a uns moments aprovarem segurament
la primera gran llei d'una serie de reformes legislatives
molt importants que hem encetat aquesta legislatura,
que és la reforma del Reglament del Parlament. les re-
gles del joc de Tactivitat parlamentaria. Renovem avui
el nostre Reglament. un reglament de í'any 1980, el
reglament del Parlament mes antic que quedava a tot
Espanya. Tola la resta de reglaments s'han anat reno-
vant, fins i tot el Reglament del Congrés deis Diputats;
ens quedava solamenl el Reglament del Parlament de
Catalunya, segurajnent bon senyal per ais que van fer
aquell Reglament, pero també és cert que moltes vega-
des de la historia s'havia intentat reformar aquest Re-
glament, i avui, per tant, encetem la reforma básica, la
reforma de la norma básica d'aquesta activitat parla-
mentaria.

Efectivament, ni han esmenes vives, hi han esmenes
de Convergencia i hi han esmenes del Partit Popular.
Nosaltres ja anunciem que no les votarem a favor. Sin-
cerament. pensem que aqüestes esmenes -després ho
comentaren!- no milloren el text de la Proposta de re-
glament. Pero jo cree que l'existéncía d'aquestes esme-
nes no hauria d'impedir la visualització d'aquest ampli
procés que hi ha hagut. de debat, de consens, deis tre-
balls de la Ponencia que ha fet aquest Reglament. És a
dir. la Proposta que avui tenim a les mans incorpora
molts deis suggeriments que ha fet el Partit Popular,
que ha fet Convergencia, que ha fet tota la for^a. tota la
resta de grups par lamen taris. Per tant. no estem parlant
únicament d'un reglament que srha fet amb tres forces
polítiques que donen suport al Govern, sino que estem
parlant del Reglament que han fet totes les forces po-
lítiques del Parlament. Jo, hi insisteixo. cree que hem
de destacar que fem un reglament de manera consen-
suada amb les aportacions de tots els grups polítics.

I qué diu aquest Reglament?. quines característiques té?
Ja s'ha explicat. pero jo cree que hi hem d'insistir.

És un reglament que facilita i que fa mes ágil l'activi-
tat parlamentaria. S'hi amplíen els períodes de sessions.
les mal anomenades «vacances parlamentarles»; jo hi
estic d'acord. eh?, son períodes de sessions. A partir
d'ara. s'amplien aquests períodes de sessions.

Es regula la tramitado de liéis en lectura única, fins i tot
també en pie o fins i tot també en comissió. Els pressu-
postos es discutirán d'una manera mes ágil.

És aquest Reglament i sera, per tant, aquesta cambra
quí decidirá quines comissions parlamentáries tindrem.
No sabrá, per tant. el Govem, com nosaltres ens orga-
nitzarem d'antuvi. Nosaltres ens organitzarem com
vulguem nosaltres. tant en comissions com en subco-
missíons. Es podran crear aqüestes subcomissions. i
queden definitivament reguláis uns meeanismes que
utilitzava sovint aquest Parlament pero que mai estaven
reguláis i moles vegades amb manca de recursos, que
serien els intergrups.

I. a mes a mes, farem un reglament mes ágil, perqué es
redueixen els terminis. És un reglament mes ágil.

1 és un reglament que castiga el transfuguisme. Aixó ha
estat unánime per totes les forces polítiques, i jo cree
que també ho hem de destacar.

És un reglament, és cert, ho diem, i ho diem nosaltres.
que dona mes eines a I'oposició. Ho hem fet. Ho déiem
abans i ho diem ara, i hem estat d'acord també a donar
ara mes eines a I'oposició. Es rebaixen els quorums per
fer i per demanar delerminades iniciad ves parlamenta-
ries: es rebaixen els terminis; es facilita la creació de
comissions d'investigació. Es facilita la creació de co-
missions... Jo no entenia una intervenció que s'ha fel
abans. A partir d'ara será mes fácil fer comissions d'in-
vesiigació; a partir d'ara una majoria no podrá impedir
la creació d'una comissió d'investigació. Jo cree que és
un gran avanc per part de I'oposició. i no voler-ho re-
conéixer. sincerament, no ho entenc.

Es crea l'oficina pressupostária. En Martí Carnicer n'es-
tara encantat: la gran reivindicado que havia fet hisió-
ricament Martí Carnicer, any rere any, en el tema deis
pressupostos, la necessitat de la creació d'una oficina
pressupostária. Es crea aquesta oficina. A qui 1¡ servi-
rá, fonamenlalment? A loposició. És una bona eina
també per a l'oposició.

Es fa un parlament mes obert a la societat. Es crea la
comissió de peticions per tal de facilitar la participa-
do ciutadana -no s'havia comentat fins ara-; per mi.
aquest és un gran avance les entitats podran participar
de manera activa, de manera directa, en l'activitat par-
lamentaria. Es regulen el Cana] Parlament i la difusió.
per tant, de la tasca parlamentaria.

És un reglament que incorpora, logicament. tota la sa-
viesa, tota la sabiduría que teníem de l'experiéncia
d'utilització de I'anterior Reglament. És un reglament
que pretén dignificar l'activitat de cada diputat i de
cada diputada. Segurament aíxó ens interessa mes a
nosaltres que a la resta de la societat, pero també és
important que nosaltres..., la nostra tasca, la nostra ac-
tivitat, siguí cada día mes digna: a l'article 5. tot el ca-
pítol de prerrogatives, i a l'article 25. per descomptat.
la possibilitat de la delegació del vot per part de les
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diputades que hagin infantat; ja se n'ha parlat, jo no
insistiré en aquest tema.

Jo destacaría especialment l'apartat 3 de l'article 4; el
llegiré. És una reivindicado quejo, des que vaíg entrar
en aquest Parlament, he estat sentint. i jo cree que co-
mencem ara a treballaren aquesta direcció, sobretot els
diputats en el territori: «Els diputáis teñen dret a rebre
un tractament institucional i protocollari preferenfen la
seva activitat territorial». No és la solució segurament,
no és la solució definitiva, pero és un camí en el qual jo
cree que hem de continuar treballant.

I és un reglament que modemitza els processos d'acti-
vitat legislativa i d'informació del Parlament. S'hi in-
corpora el procediment per a l'elecció de carrees pú-
blics i per a la revocado d'aquests'carrees, el hearing,
que ja hem comentat en la Comissió moltes vegades
i que després. en aquesta maleixa sessió parlamentaria,
tindrem una llei que veurem sobre aquest tema.

En definitiva, estem davant d'un reglament que fara la
nostra tasca mes ágil, mes transparent i mes eficac, que
facilita la iniciativa legislativa i que, a mes a mes. faci-
lita la tasca a l'oposició, aquesta fundó de control del
Govern.

Hem de dedicar una pan del temps a parlar del que
queda..., bé, del nostre vot particular que hem presen-
tat. Nosaltres pensem que aquest Reglament hauria de
preveure la mateixa majoria per presentar la proposta
d"Estatut d'autonomia -que és la majoria qualificada de
dos tercos- que per poder retirar-lo de la tramitado
parlamentaria en el Congrés. la mateixa majoria per
presentar-lo que per retirar-lo. I ho veiem així perqué és
el ldgic, perqué és el que té sentit.

Ho veiem així perqué és l'acord a qué van arribar els
presidents deis grups parlamenlaris que donen suport,
que han donat suport a aquest Estatuí amb el president
de la Generalitat de Catalunya. A proposta, per tant...,
es va arribar a aquest acord a canvi de no convocar elec-
cions després de l'aprovació de l'Estatut. I aquest com-
promís, sobretot peí que fa ais efectes d'aquest Regla-
ment, s'ha treheat.

Ho veiem així perqué aquest apartat, el mecanisme de
retirada de l'Estatut. s'ha de regular necessáriament a
l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i no en el Regla-
ment del Parlament, perqué la decisió final és de la de-
legació del Parlament de Catalunya a les Corts General;
és la delegació qui ha de donar YOK. i no els podem
retreure aquesta possibilitat des del Parlament de Cata-
lunya amb una majoria mes qualificada deis dos tercos.

M'explico. L'apartat 7 d'aquest mateix article diu que
la delegació del Parlament formula la seva posició res-
pecte al conjunt de la Proposta de reforma en una vo-
tació final adoptada per majoria de dos tercos. Per tant,
hi insisteixo, és la delegació del Parlament qui adopta
aquesta decisió en una votado final adoptada per ma-
joria de dos tercos. No podem evitar a la delegació del
Parlament per una majoria inferior ais dos tercos que
tingui aquesta possibilitat. Per tant, una majoria inferior
no ha de poder evitar la possibilitat de pronunciar-se al
final sobre el conjunt de la Proposta, perqué la majoria
absoluta no pot desvirtuar una funció atribuida a una

majoria de dos tercos. Estem en contra.... a favor del
nostre vot particular, perqué no hem de vulnerar el prin-
cipi de parallelisme de majories: dos tercos per presen-
tar-lo, dos tere, os per aprovar-lo i dos tercos per retirar-
lo. No podem canviar aquesta majoria que ja tenim
plantejada d'aquesta manera.

En definitiva... Nosaltres considerem que aquest. a mes
a mes, és un fet greu, que no té res a veure amb la discus-
sió parlamentaria; és un fet que ha sobrevingut, que ha
vingut a última hora. El considerem un fet greu, un fet
gravíssim. I nosaltres no volem facilitar la retirada del
Projecte d'estatut. no la volem facilitar. Nosaltres vo-
lem facilitar que tínguem un bou estatuí, nosaltres volem
facilitar que Catalunya tingui el millor estatuí, pero no
volem facilitar la retirada, i. per tant, volem fer..., jo
cree que aquesta és l'esséncia del nostre vot particular.

I el que sí que nr agradaría din que, en el cas que es
produeixi la retirada del Projecte d'estatut per una
majoria diferent deis dos tercos, nosaltres faríem un
recurs d'emparament davant el Tribunal Constitucional
perqué vulnera el dret deis diputats a pronunciar-se en
una votació final sobre el conjunt de la Proposta, per-
qué pensem que aquests diputats teñen aquest dret de
tota manera.

En definitiva, senyor president. mantenim el nostre vot
particular. Deinanaríem a mes la votació separada de
l'apartat 8 de l'article 123, queja anunciem. a mes a
mes, que hi votarem en contra. Aixó sí, en funció de la
proposta que ha fet el representant d'Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida Alternativa, el senyor
Joan Boada, que proposada aquesta transaccional in
voce, afegint-hi una transitoria amb qué aquesta pro-
posta entraría en vigor després del procés de reforma de
l'Estatut, nosaltres, si aixó es veu peí conjunt de la cam-
bra i la resta de grups parlamentaris hi están d'acord,
també retiraríem el nostre vot particular i retiraríem la
reserva de vot a aquest article. si tothom hi está d'acord.
Si no és així, si no, non, eh? -si no. non. Per tant, si la
resta de grups no están d'acord amb aquesta proposta,
nosaltres mantenim él nostre vot particular i mantindrí-
em també la sol-licitud de demanar la votació separada
del 123.8.

No voldria dedicar gaire temps a parlar de les esmenes
que s'han presentat per part deis grups de l'oposició. Jo
cree que el conjunt de les esmenes plantegen qüestions
diferents: Les interpellacions al president de la Gene-
ralitat, jo cree que el president de la Generalitat ja té el
torn de preguntes corresponent en totes les sessions de
control, que precisament ara será ampliable per la Mesa
i la Junta de Portaveus. Els debats de política general,
queés un apartat nou. L'article 150 que és lacomparei-
xenca del president de la Generalitat davant del Pie o de
la Diputació Permanent, que és un article absolutament
renoval. O les mocions de censura, que vostés. a mes a
mes. ja han utilitzat alguna vegada, d'alguna manera,
per dir-ho, una mica estranya. Ningú vol amagar abso-
lutament res i ningú vol protegir absolutament res, al
contrari -al contrari-, pero, miri, les interpellacions es
fan al Govern i el Govern decideix, a mes a mes. qui
contesta.

Respecte a Convergencia, les propostes que fa. m'agra-
daría dir que de les moltes esmenes que ha fet Conver-
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géncia, i lambe el Partit Popular, moltes d'elles ja están
incorporades al text del Reglament. El que passa és que
sí que és cert que evidentment queden esmenes vives
-quatre-; nosaltres tenim capteniniems diferents sobre
aqüestes esmenes. pensem que la Mesa i la Junta de
Portaveus pot ampliar el termini de preguntes i pensem
que és millor deixar-ho obert. Nosaltres pensem que és
millor també deixar oberta la possibilitat de l'ordre
d"intervenció deis grups parlamentaris: pensem que és
millor. A vostés els agradaría que quedes ciar en el
Reglament. Nosaltres pensem que és millor deixar-ho
obert. 1 nosaltres pensem, també, que la possibilitat de
delegado de vot, per pan de les companyes, jo cree que
li ha donat moltes voltes la Comissió, pensem que és un
tema que val la pena tirar endavant i, com vam dir a la
Comissió, si algún dia hem d'afinar una miqueta mes
aquest tema, dones, ja ho farem.

No entenc ]'actitud del representant del Partit Popular
quan diu que aquest Reglament el que pretén és eradicar
el diáleg, eradicar les votacions, que ens hem carregat el
principi de la democracia i, a mes, textualment -lextual-
ment-, «és inconstitucional». No és cert -no és cert-, i
a mes á mes jo no entenc com el representant del Partit
Popular continua volent quedar-se fora de joc perma-
nentment en totes les liéis. No és veritat, i a mes a mes
amb els mateixos arguments: la inconstitucionalitat.
Miri, no és cert -no és cert-, jo cree, jo pensó, potser
estem equivocats, que aquest és un bon Reglament, que
estem davant d'un reglament que fará la tasca parlamen-
taria mes ágil, mes transparent. mes etica?, que facilita la
iniciativa legislativa i que, sobretot -sobretot- i el mes
important, facilita a l'oposició la seva tasca de control.

Efectivament, se m'acaba el temps i he d'acabar amb el
tom d'agraiments -no voldria ser menys-, i per tant,
agrair ais membres que hem treballat durant tots aquests
mesos en la Comissió: el senyor Orriols, el senyor Bo-
ada, el senyor Estradé, el senyor Puigdoménech. el se-
nyor Daniel Sirera. 1'Ismael Pitarch, la Imma Folchi i,
persuposat, també, l'Angel Zardoya. A mi m'agradaria
fer també un agraímenl al Josep María Valles, que és
una de les persones que nosaltres quan vam arribar a la
Comissió.... ens vam trobar sobre la taula un projecle
de reforma del Reglament del Parlament que ha sigut
guia per a mes d'un grup parlamentan i per a mes d'un,
fins i tot..., no el nostre, no el nostre Grup Parlamentan.
I sobretot. també, i si m'ho permeten, un últim agraí-
ment a la Sandra Cruz, d'Iniciativa per Catalunya, i al
Josep María Jové. d'Esquerra Republicana de Catalu-
nya, per aquell treball de postgrau que vam fer els tres
junts sobre el projecte de refonna del Reglament del
Parlament de Catalunya, perqué moltes d'aquelles pro-
postes que vam fer, faja mes de sis anys, están incor-
porades literalment en el text del Reglament del Parla-
ment que votarem d'aquí a un moment.

Moltes grades, senyor president. senyores i senyors
diputats.

El president

Té la paraula, finalment. el Grup Parlamentan d'Es-
querra Republicana de Catalunya, que no té reservades
esmenes ni vots particulars.

El Sr. Estradé i Palau

Moltes grácies, senyor president. Senyores i senyors
diputats. el cert és que aquesta legislatura passará a la
historia com la legislatura deis grans canvis. El 30 de
setembre en vam poder viure un. d'aquests grans can-
vis, i avui en podrem viure un altre. evidentment segu-
rament amb una menor transcendencia, pero, Déu n'hi
do, la importancia que pot teñir el fet d'aprovar un re-
glament que és el que regula el funcíonament del poder
legislatiu! Tothom volia un nou estatut, tothom volia un
nou reglament, és cert, pero també és evident i és irre-
futable que és en aquesta legislatura que s'ha aprovat
un nou text estatutari i que s'aprovara un nou regla-
ment. la qual cosa vol dir que a alguns partits els ha
anal molt bé passar a l'oposició per teñir un major sen-
tit institucional i per atrevir-.se. dones, a aprovar segons
quines reformes, i a altres els ha anat molt bé, també,
accedir al Govern. Per tant. aixó cree que valia la pena
destacar-ho d'entrada.

El nostre Grup esta molt contení peí nou text reglamen-
tan, perqué d'entrada s'ha gestat a partir d'un procés de
reflexió i de debat llarg, substancies i molt profitós. És
cert que ha durat molts mesos la discussió i la tramita-
d o del Reglament. pero també és cert que a la Ponen-
cia hi ha hagut sempre molt interés de reflexionar, de
debatre. i a mes, els ponents jo cree que ho hem fet amb
un esperit molt obert, sense traslladar automáticament
les consignes partidistes, com a vegades succeeix, i jo
pensó que hi ha hagut un esperit de debatre a fons tots
i cadascun deis anieles, i cree que aixó es reflecteix en
el nou text reglamentan.

També estem molt contents d'aquest Reglament perqué
nosaltres no tenim la necessitat de presentar-hi cap es-
mena. Soni l'únic grup, i n'estem orgullosos i satisfets,
que no hi hem presenta! cap esmena. Per tant, quan des
d'alguna forca se'ns acusa que estem en un extrem,
dones, el procés que s'ha seguit en l'elaboració d'aquest
Reglament demostra que el nostre Grup és capac de
buscar complicítats, de buscar consensos, de pactar,
d'oferir propostes a altres grups perqué s'atansin a les
nostres, i en definitiva, dones, és capac d'aconseguir
espais de complicitat i espaís de consens, que son els
que després permeten, senyor Sirera, que no ens calgui
presentar cap esmena a aquest Reglament.

I, per últim, diría que estem molt contents, també,
d'aquest text del nou Reglament, perqué reflecteix
d'una forma nítida, d'una forma rotunda els principis
republicans. I quan parlo deis principis republicans no
estic donant un sentit partidista a aquest terme, no pre-
tenem apropiar-nos d'aquest Reglament. tot al contra-
ri. sino que em refereixo ais principis de radicalitat
democrática, ais fonaments de la democracia. I aquests
principis republicans. entesos des d'una vessant de ra-
dicalitat democrática, a la qual abans també hi ha fet
esment un altre parlamentan, están perfectament plas-
mats en aquest Reglament.

És un reglament que reforca molt la transparencia; la
reforca perqué, dones, dificulta molt que hi hagi sessi-
ons secretes i deixa molt ciar que les sessions serán, per
norma, publiques. També reforja la transparencia eñ el
sentit que obliga els diputats a declarar els seiis ingres-
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sos anualment. I per tanl. dones, a deixar molt clara
quina és l'actuació deis diputats en aquest ámbit.

És un reglament que també augmenta la dedicació deis
diputats. i aixó convé matisar-ho. en el sentit que per-
inet una major dedicació. perqué si bé és cert que no
tota la tasca parlamentaria es realitza dins d'aquesta
cambra -perqué els diputats també tenim obligacions
amb els nostres territoris de procedencia, també hem de
destinar una pan del temps a parlar amb les entitats.
amb les associacions, amb el món civil-, pero, també és
cert que hi ha un seguit de tasques que només les po-
dem realitzar dins d'aquesta cambra. I, per tant, si allar-
guem els períodes de sessions, ampliant-los. facilitem
que aqüestes tasques durant el mes de juliol i durant
una part del mes ele gener. que ara també serán hábils,
dones, es puguin realitzar.

És un reglament -aixó també ho han dit altres que m'han
precedit- que penalitza el transfugisme. Per tant, amb
aixo el que aconseguirem és reforcar la democracia i
dignificar, també, la fundó i l'actuació deis diputats.
Agilita tota la tasca parlamentaria, Tagüita perqué, pri-
mer, permet crear subcomissions. tres per comissió. que
a mes poden actuar de forma simultania: permet crear
intergrups; escurra terminis; agilita els procediments
per aprovar els projectes de llei i el 'pressupost, i en
definitiva fa molt mes funcional i molt mes rápida iota
l'activitat parlamentaria.

Aquest text. també, permet o incentiva la participació
ciutadana molt mes del que ho feia l'anterior. Per tant,
vol dir que és un reglament que convida la societat ci-
vil, les associacions, les entitats a implicar-se mes a
fons en la tasca parlamentaria, i els dona mes eines per
poder participar.

Hi ha un altre aspecte també molt important que cal
destacar, i és que incrementa .substancialment la capaci-
tat de control sobre l'Executiu. i no només per part deis
partits de l'oposició, sino per tots els grups represen-
tants en aquesta cambra, perqué incorpora l'existéncia
d"una oficina pressupostária, incorpora la possibilitat
de crear comissions d'investigació amb el vot només
d'un tere deis diputats i. en definitiva, dona moltes mes
funcions, moltes mes prerrogatives al Parlament per tal
que pugui controlar i fiscalitzar l'actuació de l'Executiu.
1 aixo en un moment en el qual en totes les democracies
occidentals, en totes les democracies parlamentáries en
general, els executius tendeixen a ocupar molts espais,
tendeixen a adquirir unes funcions exorbitants. És molt
importan! reforjar el paper deis legislatius per seguir
inantenint la secular divisió de poders i el secular equi-
libri entre els poders. que tots els anaüstes, tots els te-
órics coincideixen a destacar que es poden veure ame-
nac.ats per aquesta tendencia que teñen els executius
d'ocupar espais i de teñir una presencia molt central en
la política.

És també un reglament que mostra un ciar respecte per
les minories i que. a mes a mes, propicia la incorpora-
ció de les noves tecnologies per tal de fer-lo mes acces-
sible, de fer-lo mes ágil i de fer-lo mes funcional. Per
tant, jo dina, resumint, que el que fa aquest Reglament
és oferir, proporcionar, atorgar al nostre Parlament un
paper molt mes central dins de la societat catalana: li
dona molt mes protagonisme. el prestigia, li dona mes

atribucions, li dona mes poder, li dona mes capacitat
per poder teñir una intervenció decisiva en el que és la
práctica política diaria i en el que és el debat polític. I,
per tant. si reforca el Parlament. si aquest Reglament el
que fa és reforjar el Parlament i donar-ü mes atribuci-
ons i proporciónar-li mes centralitat i donar-li mes pro-
tagonisme, el que está fent també aquest Reglament és
reforjar les nostres institucions i enfortir la nostra de-
mocracia, i enfortir. per tant. dones, el nostre sistema
polític en general.

M'agradaria també fer una referencia al vot particular
que ha defensat abans el diputat socialista. Jo voldria
dir al senyor Pérez i a tots els altres membres del seu
Grup que no es preocupin perqué, encara que el Regla-
ment recull la possibilitat de retirar l'Estatut per majo-
ria absoluta. Esquerra Republicana som i serení abso-
lutament lleials ais acords que hem pres. I ens vam
comprometre que, en tot cas, l'Estatut només el retira-
ríem si hi estávem d'acord, dones, les forces que po-
guéssim sumar una majoria com la que es va aprovar.
i aquest compromís el respectarem. Pero també és cert
que l'Estatut a Madrid, com que és una llei orgánica,
n'hi ha prou amb la majoria absoluta per aprovar-lo:
per tant, també és logic que n'hi hagi prou amb la ma-
joria absoluta per relirar-lo. Perqué, a mes a mes. aquest
Reglament és un reglament amb vocació de permanen-
cia, és un reglament que no és conjuntural, no és un
regiament que estigui fet, pensat en una legislatura en
concret, sino que está pensat perqué duri molt temps.

Per tant, nosaítres serem lleials ais nostres compromi-
sos, serem lleials al text que vam votar el dia 30 i serem
tan lleials a aquest text que ena fa por que algú no ens
acabi recriminant una excessiva lleialtat, precisament,
que algú no ens acabi recriminant una excessiva lleialtat
al text i a l'acord que vam prendre el dia 30 de setein-
bre en aquesta cambra. Perqué, dones, teniín la sospi-
ta que algú, en nom d'un cert pactisme mal entes, ens
pugui demanar precisament que no siguem tan lleials i
que no siguem tan coherents i que no siguem tan con-
seqüents. i que rebaixem una mica el text estatutari que
vam aprovar aquí el dia 30.

Per tant, nosaítres. dones, mantenim la nostra intenció
de facilitar la retirada del text estatutari amb majoria
absoluta perqué, a mes a mes, el que seria una perver-
sió és que a Madrid es pogués aprovar un text de refor-
ma de l'Estatut en contra de la majoria absoluta deis
partits o deis diputats que el van aprovar a Catalunya.
I si no hi hagués aquesta esmena incorporada, aquesta
possibilitat es podría donar. I tant que sí, es podría do-
nar. És a dir, a Madrid es podría aprovar la reforma de
l'Estatut per majoria absoluta en contra de la voluntat
de la majoria absoluta deis partits que haguessin impul-
sat la reforma al Parlament de Catalunya. Aquesta pos-
sibilitat es podría donar. 1. en canvi. aquest Eslatut aixó
ho fa impossible. Per tant. és una mesura coherent i
lógica, i perfectament raonable.

Per tant. nosaítres hi votarem a favor. Votarem en con-
tra del vot particular i de les esmenes que han presen-
tat els altres grups perqué creiem que ha sortit un text
evidentment millorable. pero ha sortit un text que supo-
sa un gran avene respecte a l'anterior, i perqué és un
text del qual ens podem sentir perfectament satisfets i
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que realment será molt útil ais cent trenta-cinc dipuíats
d'aquesta cambra, i será molt útil al nostre sistema ins-
titucional i facilitará i enfortirá, dones, la riostra demo-
cracia.

Moltes grácies, senyores i senyors diputats, senyor pre-
sident.

El preside nt

Grácies.

Cridem a votació. (Pausa.) Senyor Sirera, vol la pa-
raula?

El Sr. Sirera i Bellas

Sí, senyor president. Per pronunciar-me sobre la peti-
ció que ha fet el portaveu d*Iniciativa per Catalunya.
Miri, senyor Boada. jo cree que el que vosté planteja no
és serios, no? Nosaltres no volem condicionar una deci-
sió que competeix a aquest Parlament i només a aquest
Parlament amb una decisió que correspon prendre al
Congrés deis Diputats, no?

I miri, senyor Boada. si en el tripartit teñen problemes.
si Esquerra Republicana els ha fet el salt amb Conver-
gencia i Unió, és el seu problema, és el problema seu.
senyor Boada. és el seu problema, senyor Pérez, no és
el problema d*aquesta cambra.

(El Sr. Orriols i Senara demana per parlan)

El president

Senyor Orriols...

El Sr. Orriols i Sendra

Grácies, senyor president. Per manifestar que el nostre
Grup tampoc no admet la transácció que ofereix el se-
nyor Boada. Li suposo la bona volunta!, pero també
enténc que la seva proposta respon mes a una qüestió
conjuntural de les forces polítíques del moment que no
pas a una necessitat que preveu el Reglament, hi insis-
teixo, en un ambit de molía mes durada."

Moltes grácies.

(Pausa ¡larga.)

El president

Passem, dones, a la votació de les esmenes.

Comencarem amb la votació de les esmenes del Grup
Parlamentan de Convergencia i Unió. A petició del
Grup Parlamentan del Partit Popular de Catalunya,
votarem primer les esmenes 1, 11 i 30... 1, 11 i 31. Hore-
peteixo. 1.11 i 31. Dones votarem les esmenes 1, 11 i 31.

Comenca la votació.

Han estat rebutjades per 60 vots a favor i 72 vots en
contra.

Votarem ara Fesmena número 36 -36.

Comenca la votació.

Ha estat rebutjada per 45 vots a favor, 15 abstencions
i 72 vots en contra.

Votarem seguidament les esmenes del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya. A petició del Gnip
Parlamentan de Convergencia i Unió, farem tres vota-
cions. Primer, votarem les esmenes número 2, 12 i 35.

Comenca la votació.

Aqüestes esmenes han estat rebutjades per 60 vots a
favor i 72 vots en contra.

A continuado votarem les esmenes números 5, 7, 8, 13.
14. 15, 16. 17, 19.20,21.22,23.24,26.27,28.29,31.
33, 38, 39, 40, 41, 42, 43. 44, i 45.

Comenca la votació.

Aqüestes esmenes han estat rebutjades per 15 vots a
favor i 117 vots en contra.

Votarem a continuado les esmenes números 3,4. 6, 18.
25, 34. 37 i 46.

Comenca la votació.

Han estat rebutjades per 14 vots a favor. 45 abstencions
i 72 vots en contra.

Les esmenes del Grup Parlamentan d'Iniciativa per
Catalunya Verds han estat retirades. Per tant, quedaría
el vot particular del Grup Parlamentan Socialistes -
Ciutadans peí Canvi. Votem dones, ara, el vot particu-
lar del Grup Parlamentan Socialistes - Ciutadans peí
Canvi.

Comenta la votació.

Aquest vot particular ha estat rebutjat per 50 vots a fa-
vor, 15 abstencions i 67 vots en contra.

Iniciarem ara la votació deis anieles deis quals els
grups parlamentaris també han demanat votació sepa-
rada. Farem tres votacions. Comenta la votació amb els
articles números 7.4, 23. 42.4.48.2 apartat c. 84, 147.3
i 147.4.

Comenta la votació.

Aquests anieles han estat aprovats per 117 vots a favor
i 15 vots en contra.

Votarem ara els anieles números 5.2. 6.1, 6.3. 12.3,
26.2, 43.2, 46.1, 46.3. 46.4, 47.1, 48.2 apanat a, 54.1,
58.1.59.1 apanat Ü, 62.1, 72.3, 96.1. 134.1,168.2, 178,
182. 184.3.

Comenca, dones, la votació.

Han estat aprovats per 117 vots a favor i 15 abstencions.

Votarem l'article número 123.8.

Comenca la votació.

(Remar de veus.)

Aquest article ha estat rebutjat per 65 vots a favor, 66
vots en contra i una abstenció.

Es passa a la votació de la resta del Dictamen de la Pro-
posta de reforma de] Reglament del Parlament. (Remar
de veus.) Senyor Orriols...

El Sr. Orriols i Sendra

Senyor president, a la vista de les votacions que s'han
produ'ít, i de les discussions i de les explicacions a tra-
vés del debat, és evident que hi ha hagut un error en
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I'última votació. Per la qual cosa aquest Grup, o aquest
diputat, sol licitaría, si és així, que es pogués pronunciar
el possible error i que es pogués rectificar, evidentment,
perqué en qualsevol cas no Uigaria en res l'esperit de la
discussió ni la manera com hem debatut aixó amb el
resultat d'una votació, que, hi insisteixo, entenc que ha
sigut errónia, senyor president.

Et president

Senyor Estradé...

El Sr. Estradé i Palau

A veure, quan abans he intervingut he deixat ciar que
nosaltres. respecte al vot particular del Partit Socialis-
ta, que feia referencia a la majoria aquesta, de dos ter-
cos, nosaltres deixávem molt ciar que faríem la retirada.
que estavem a favor de la retirada per majoria absolu-
ta. Per tant, aquí hi ha hagut..., quan hem demanat una
votació separada, dones, nosaltres ens hem confós, i
reaiment el que havíem anunciat abans és que votaríem
a favor de mantenir la retirada per majoria absoluta. Per
tant. hi ha hagut una confusió. I abans, com a portaveu.
havia anunciat clarament quina era la nostra voluntat,
i a mes nos hi havíem referit de forma expressa.

El president

El senyor Iceta ha demanat la paraula, em sembla... El
senyor Tceta demana la paraula.

El Sr. Iceta ¡ Llorens

Em sembla que no está formulat així. pero hi deu haver
algún article del Reglament que digui: «Cana a térra no
fa guerra»: és a dir que la repetido d'una votació és un
fet d'una extraordinaria gravetat que no es justifica de
cap de les maneres, i menys en un tema tan important
com aquest.

El president

Suspenem la sessió per dos minuts.

La sessió se suspén a dos quarts d'onze del matí i set
minuts i es reprén a tres quarts d'onze i set minuts.

El president

Es reprén la sessió.

Senyor Ridao...

E! Sr. Ridao i Martín

Sí, senyor president. Es evident que s'ha produ'ít, per
part del nostre Grup Parlamentan, un error en la vota-
ció relativa a I'article 123, tot i que, instants abans, de
forma inequívoca i claríssima, el nostre Grup Parla-
mentan havia votat en contra d'un vot particular formu-
lat peí Grup Socialista í, per tant, en el sentit contrari
precisament d'aquesta votació errónia del nostre Grup
Parlamentan. Es evident que el nostre Grup Parlamen-
tan vol donar supon a aquest Reglament i ha contribu'ít
de forma decisiva a la seva tramitado i ho volia fer tam-

bé a la seva aprovació, pero evidentment, en aqüestes
condicions. i en aquest article que és fonamental, el
nostre Grup Parlamentan voldria. lógicament, una so-
lució de coinpromís. I aquesta solució de compromís,
avui, sembla que faciiment no es pot trabar repetint una
votació, tot i que el nostre Grup Parlamentari entén que
hi ha precedents en aquesta cambra que probablement
haurien aconsellat que fos així.

En qualsevol cas, escoltáis els diferents ponaveus, i ha-
vent consultat també la Presidencia i la Mesa del Par-
lament, el nostre Grup Parlamentari voldria proposar.
invocant 1'article 111 del Reglament d'aquesta cambra.
que, ates que eventualment no hi haura la majoria ab-
soluta requerida per aprovar aquest Reglament, perqué
ja anticipo que el nostre Grup Parlamentari formulará
un vot d'abstenció, evidentment, en els tenues que pre-
veu el Reglament, haurá de tornar el text del Reglament.
la Proposta de Reglament. a la Comissió. Per tant, que
en el termini máxim d'un mes la Comissió torni a dic-
taminar i ho pugui portar al Pie del Parlament.

En qualsevol cas. com que no cal esgotar aquest termini
de trema dies. hi ha una possibilitat senzilla. que és que
avui mateix els diferents ponenes i grups parlamentaris
instrumentin alio necessari perqué es pugui produir una
reunió de la Ponencia, es pugui tornar a dictaminar en
aquesl puní, i en el Pie subsegüent, per tant el de la set-
mana vinent, aquest tema pugui tomar a lfaprovació al
Pie de la cambra. Per tant. ens sembla que és una solu-
ció que pot ser satisfactoria, que em sembla que és en
benefici de tothom.

Moltes grácies.

El president

Dones, si no hi ha mes intervención:*, continuaren! amb
les votacions, que és on ens havíem quedat.

Ara hem de votar la resta del Dictamen de la Proposta
de reforma del Reglament. Encara no fem la votació
final, els ho recordó. Per tant, votem ara la resta del
Dictamen de la Proposta de reforma del Reglament.

Comenca la votació.

Que ha estat aprovat per 132 vots a favor.

De conformitat amb la disposició final primera i el que
estableix 1'article 111.1 del Reglament, raprovació de
la Proposta de reforma del Reglament del Parlament
requereix Taprovació en votació final, per majoria ab-
soluta, que és la que anem a fer ara.

Comenca la votació.

50 vots a favor, 82 abstencions.

La majoria absoluta, per tant, no ha estat assolida. Tor-
nem la Proposta de reforma a la Comissió.

Projecte de llei d'equipaments comer-
ciáis (tram. 200-00024/07)

El segon punt de l'ordre del dia és el debat i votació del
Dictamen de la Comissió d"Indústria, Energia, Comerc
i Turisme sobre el Projecte de llei d'equipaments co-
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mercials. D'acord amb I'article 101 del Reglamenta fa
la presentado de la iniciativa, per part del Consell Exe-
cutiu. l'honorable conseller de Comer?, Turisme i Con-
sum. senyor Josep Huguet.

El conseller de Comer?, Turisme i Consum (Sr. Jo-
sep Huguet i Biosca)

Grades, senyor president. Senyores i senyors diputats,
Catalunya té un model de corriere que es caracteritza
per Fequilibri entre els diversos formats de la distribu-
ció comercial detallista sobre la base d'un pes especí-
fic molt important de la petita i mitjana empresa comer-
cial a les ciutats i els pobles; un model que garanteix
l'efectiva llibertat d'elecció deis ciutadans i Fatenció,
en les millors condicions, de les seves necessitats de
compra. De fet, aquesta llibertat de format, aquesta lli-
bertat d'elecció parteix d'aquesta llibertat de formats,
d'aquesta pluralitat de formats. Ja aviso d1 entrada que
cree que aquest model, que a vegades ha estat criticat,
a hores d'ara se'n demostra la capacitat, sobretot veient
el que passa només una mica mes amunt al país veí del
nord, quan la desertització de ciutats i pobles. provo-
cada per un model de comer? extraurbá és un, no dic
Fúnic, pero és un deis factors de suburbialització, de
guetització de barris i ciutats senceres, amb els conse-
qüents problemes, que després abordarem, de tipus
social o urbanístic. També és cert que aquest model de
formats plurals garanteix la competencia real, el lliure
mercal real i evita la concentrado oligopólica en uns
quants grups. o oligozonica. gmps que o controlen la
venda o controlen la compra de productes. Per tant,
primera aportado, dones, a una auténtica llibertat de
mercat.

(El president s'absenta del Saló de Sessions i el vice-
president primer el substitueix en la direcció del debat.)

Pero a mes a mes. aquest model de comer? té una fun-
ció social. És un model clau en la configurado de bar-
ris i ciutats interciassistes i, ara, cada cop mes interét-
niques. Sense pluralitat de comer? urbá. difícilment es
pot mantenir la cohesió social a les nostres ciutats i ais
nostres barris. 1 fer unes árees convivencials on l'espai
comú de socialització sigui el carrer, no una superficie
privada; és el carrer. com sempre ha estat, en les ciutats
mediterránies i catalanes.

Per cert, aixo vol dir que també aquest model té un
impacte urbanístic. Apostem -i polser ja en alguns ca-
sos portem anys de retard- i aquest Govern aposta da-
rament per un model de ciutat compacte, un urbanisme
compacte que no difumini en el territori un creixement
anarquic com desgraciadament en l'etapa de la dictadu-
ra, i a vegades, per desgracia, en remores posteriors.
s'ha fet un urbanisme difús. amb dificultats per crear
centralitats, i que després acaba sígnificant un cost eco-
nómic enorme a les administracions per mantenir
aquest model difús.

De les accions que en aquests moments porta a tenne el
Govern, el Departament d'Obra Pública, per ordenar
el territori i apostar per la compacitat de les ciutats, el
comer? és l'altra gran aportado. La regulacio i l'orde-
nació del comer? és l'altra gran aportado a aquest
model de país basat en ciutats compactes urbanística-
ment, i per tant. un model urbanístic sostenible.

En tercer lloc, está molt ciar també que la regulacio
comercial té una altra fundó. Les directives europees.
que a vegades semblen contradictóries, si parlem d'eco-
nomia i després parlem de socials i ambientáis, que ens
empenyen a garantir la sostenibilitat. dones, només
amb un comerc de proximitat es garanteix una mobili-
tat sostenible. Només amb un comerc de proximitat que
abordi aquells temes de quotidianitat, de materials vin-
culats a Fus personal de compra mes sovintejada. no-
més en la mesura que aquest tipus de model. aquest ti-
pus de comer? estigui a prop de la gent, evitaren! els
problemes de mobilttat, que provoquen -com está pro-
vocant, repeteixo, el país veí del nord- la necessitat que
fins i tot gent amb dificultats de transpon necessitin
ajudes publiques per sortir a comprar qüestions quoti-
dianes a fora del seu barri. a fora de la seva ciutat, per-
qué no teñen aquest comerc de proximitat al costat.

I fínalment, un altre element que a vegades aquí estem
parlant d'un intangible, no económic, pero no menys-
preable, un element que no s'ha d'oblidar i que no és
generalitzable, perqué ni ha gent amb consciéncia i
d'altra no tant, pero globalment jo diria que majorita-
riament és així; el model de comer? de Catalunya de
petita i mitjana implantado sobretot, i alguna de gran,
que permet també un model de comer? cívic. I dic cí-
vic. perqué la participado d'aquesta xarxa de petita i
mitjana empresa en la trama ciutadana, en relació amb
la societat civil, fins i tot esponsoritzant activitats de la
societat civil, óbviament, és un element de civisme i
d'integració ciutadana entre empresaris i agrupacions
de la societat civil.

Per tant, cree que hi ha tots els inpuis favorables perqué
aquest model sigui desenvolupat, sigui encara mes con-
duít, en aquesta nova Llei d'equipaments, en aquesta
direcció. I a mes a mes. amb aquesta considerado d'a-
quests elements que fan necessária aquesta Llei. cree
que posem sobre la taula unes argumentacions difícil-
ment combatibles en el marc de la legislado europea.
Som consciente que F anterior Llei i algunes normatives
anteriors van ser impugnades a la Unió Europea, per la
rao que básicament estaven centrades en una defensa
potser una mica clássica de petit contra gran. 1 aixó, les
caracten'stiques del comportament de Fanálisi de la bu-
rocracia europea consideren que aixo és una interfe-
rencia en el mercat. Dones bé, aquesta Llei ja no es
basa en una defensa numantina i proteccionista d'un
format en contra d'un altre, sino que es basa: u, en la
pluralitat; dos. en tots aquests altres objectius. que son
objectius d'urbanisme, de cohesió social, de mobilitat
i de civisme. que cree -i sembla que anem per bon camí-
que els mateixos funcionaris europeus queden sorpre-
sos davant d'aqüestes orientacions. que justifiquen cla-
rament per qué el Govern de Catalunya pren aquesta
decisió de regular.

El comer?, el nostre model de comer?, óbviament, cree
que és un model que cada cop té -i després ho veurem-
un consens social i polític mes ampli. Cree que. a me-
sura que passa el temps. la gent va veient la necessitat
de dues coses. La primera, que el comerciant s'ha d'es-
pavilar: evidentment, no es tracta de protegir ningú, en
la mesura que la gent no faci res i només visqui de la
protecció. Pero a la vegada, cree que els ajuntaments
també s'estan adonant -alguns ajuntaments que potser
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en el passat havien jugat mes a un «barra lliure»— que,
per mantenir la cohesió social ais seus pobles i les ciu-
tats, el coinerc és un aliat i no un obstacle, i que a ve-
gades s'han de sospesar amb una ma les ampliacions
urbanístiques i amb l'altra quines conseqüéncies leñen
algunes expansions que creen aparents centralitats des-
muntant-ne d'altres. Llavors ja no tenim centralitats,
tenim centralitats nómades, i quan hi ha nomadisme ja
no hi ha centralitat. Perqué quan s'ha desmuntat un
barrí després necessiiem un pía de barris per injectar
diners. I aixó sí que costa diners -costa diners. I reha-
bilitar potser no vol dir que hi torni el comen;, ja.

Per tant, em sembla que la urgencia social i municipa-
lista va avancant, i ens n'hem d'alegrar positivament,
també, en aquest terreny comú, de la centralitat, del que
és aquesta Llei i del que significará avui aquesta Llei.

El comerc minorista aporta un 10.3 per cent del valor
afegit brut a P economía catalana, i el 19 per cent del
conjunt de servéis del mercat correspon al sector co-
mercial. El model comercial cátala es caracteritza no
solament per la seva singularitat. sino també per 1*efi-
ciencia. És un factor clau en la redistribució de la renda:
107.000 establiments detallistes, mes de 85.000 perta-
nyen a petita empresa. El comerc, detallista genera a
Catalunya el 12,6 per cent deis llocs de treball. De les
mes de 356.000 persones ocupades en el comerc al
detall, mes de 110.000 son treballadors autónoms.

Des del punt de vista de la productivitat del comerc, a
Catalunya hi ha una major intensítat en el factor treball
que a PEstat espanyol. A Catalunya trobem 2.7 ocupats
per cada establiment. La mitjana estatal és 2,6. La pro-
ductivitat és un 0,2 superior a Catalunya que a la resta
de l'Estat. i per establiment un 4,7 per cent superior. El
2004 el comerc al detall a Catalunya mostrava un incre-
ment de 1'índex de vendes d'un 6,6. En la facturació
total del comerg. el detall, el 2004. va arribar a 33.214
milions d'euros. En el mateix període a l'Estat espa-
nyol. el creixement només va ser del 5. i les vendes de
grans superficies van augmentar el 7.2.

Peí que fa a la dotació comercial, a Catalunya la dota-
ció está equilibrada en termes deis diversos formats:
166 establiments per cada 10.000 habitants. mentre que
al conjunt d'Espanya hi ha 147 establiments per 10.000
habitants. I a la superficie, a Catalunya tenim 1.487
metres quadrats per 1.000 habitants en contrast deis
1.352 metres quadrats per 1.000 habitants en el conjunt
de PEstat.

També el pes deis hipermercats és inferior a Catalunya
que a la resta de l'Estat. amb una dotació de 59 metres
quadrats per cada 1.000 habitants, i la proporció, en
canvi. a Madrid, per exemple, és de 73 metres quadrats
per 1.000 habitants. Així, dones, aqüestes son les dades
del nostre sector comercial, minorista, detallista.

Les administracions publiques han de teñir-i l'han tin-
gut i l'han de seguir tenint- un paper important en la
consolidado i el desenvolupament d'aquest model. I
per aixó, per un cantó, regulem. ordenem; i. per l'altre.
fem polítiques de foment i promoció. D'aixó. no toca
parlar-ne avui, pero la Llei també deixa ciar que hi hau-
ran plans de foment comercial. Es la política de: «Aju-
da't i t'ajudaré». A partir del moment en qué mantenim

una regulado del mercal, el mercat és lliure, i a dintre
aquest mercat els empresaris han de fer els delires. I aju-
darem aquells que facin els deures. I per aixó les líníes
de supon de la conselleria cada cop van mes destinades
ais eixos comerciáis, a les agrupacions de botiguers, a
les centráis de compres, ais mercats municipals, que
son grups que, amb la suma d'esforcos son, presenten,
fan, planten cara a la competencia.

Un individu áíllat, en un mercat cada cop mes selvalic,
no té futur. parlant en termes darwinistes, no? Son els
animáis..., davant deis grans depredadors, els animáis
han d'anar en ramat. Dones bé, el petit i mitja comerc
0 s'organitza en ramat o no té possibiütats davant deis
grans depredadors.

1 nosaltres diem: «Si vostés s'agrupen, si vostés s'orga-
nitzen. si vostés fan centráis de compres, eixos comer-
ciáis, gestionen professionalment aquests espais pú-
blics, els ajudem; si no, no anem en la bona direcció».
Per tant, una cosa és la regulació, l'altra és espavilar-se
un cop esta regulat el mercat.

En tot cas, avui parlem de marc normatiu, i és per aixó
que les nostres petites i mitjanes empreses necessiten
eines valides de cara a aquesta etapa que tirem enda-
vant. Ordenado i promoció. dos eixos fonamentals,
dones, de la política de comerc interior.

Aquesta política tenia.... ho repeteixo. ja, un consens
ampli des de fa anys. En 1'anterior legislatura hi va
haver una investidura en la qual hi va haver l'aprovació
d'un impost sobre grans superficies, en la qual es va
acordar fer una nova llei. A partir d'aquest acord d'in-
vestidura entre dos grups hi va haver l'ampliació del
consens al conjunt de grups de la cambra. Per tant, ja hi
ha una tradició de consens en aquest ambit, que seria bo
no trencar i que cree que avui ens hem de felicitar per-
qué no es trenca. Tant de bo es pogués fer en grans te-
mes nuclears del país, que hi hagués aquest eos comú
compartit. de manera que qualsevol que fas el color que
hi hagués a davant de la Generalitat, hi hagués un eos
comú que seguís la mateixa direcció básica.

Per tant. avui discutim aquesta Llei, aqüestes bases
normatives mitjancant la nova Llei d'equipaments co-
merciáis. El Projecte de llei que avui sotmetem a Papro-
vació d'aquest Parlament respon a la voluntat de niillo-
rar la Llei 17/2000. en base a Pexperiéncia obtinguda
en la seva aplicació, i incorporar-hi nous elements que
tinguin en coinpte Pevolució del sector de la distribu-
ció en els darrers anys i que reforcin el comerc urbá
com a factor clau per a consolidar el model de ciutat
complexa, compacta i socialment cohesionada.

El tret inés remarcable és la potenciado del córner^ en
trama urbana davant del comer? periferic. Per aixó Par-
ticle 1 de la Llei estableix que el seu objecte és el des-
envolupament d'un niodel comercial sostenible, que es
basi en el model de ciutat compacta, complexa i soci-
alment cohesionada. Aquest és el nostre model i és el
que s'escau a Pestil de vida que hem decidit majoritá-
riament teñir.

La defensa d'aquest model de comerc es reflecteix cla-
rament en els criteris per a la localització d'establi-
ments. En aquest sentit. és especialment remarcable el
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fet que d'ara en endavant els grans establiments comer-
ciáis només podran implantar-se en trames urbanes
consolidades de capitals de comarca o de municipis de
mes de 25.000 habitants. D'aquesta manera es contri-
bueix a reforjar la vitalitat i la cohesió i la funció co-
mercial d'aquests municipis. al mateíx temps que es
pretén evitar que la nova oferta en gran format provo-
qui desplac^aments, mobilitat a la periferia, sobrecarre-
gant infraestructures publiques, generant desertització
i prablemes de congestió.

També és important, en aquest sentit, l'acurada descrip-
ció de les concentracions comerciáis periferiques i la
prohibido que se'n formin de noves o que s'ampliVn les
existents. La nova Llei posa punt i final a la trampeta
que es feia en funció de la constitució d'auténtics cen-
tres comerciáis periferics defacto mitjanc.ant un siste-
ma de simple agregado.

Peí que fa a lá considerado d'establiments comerciáis
com a grans o mitjans. se n'actualitza la considerado,
tenint en compte Tevolució de la capacita! d'impacte de
les implantacions constatades en els darrers anys. Espe-
cialment significativa és la reflexió generada en virtut de
les esmenes aportades al projecte per diversos grups
de la cambra, que ens porta a contemplar també sepa-
radament determináis sectors especialment sensibles
per fer-los objecte d'un tractament singular, per tal de
garantir-ne el futur, l'equilibri i la diversitat d'oferla.
Tractament diferenciat que s'ha concretat en la recta fi-
nal de la negociado, en el tractament diferenciat per a
establiments d'electrodoméstics, d'electrónica de con-
sum i d'articles i material esportiu. Aixó. encara ahir á
última hora es tancava.

La Llei fa també un tractament acurat de les ampliaci-
ons i trasllats deis establiments peí que fa ais grans es-
tabliments preexistents a la Llei que no compleixen els
requisits de localització previstos ararticle4.1. Se'n fa
un tractament restrictiu. per tal de preservar el model de
comerc, urba.

Encanvi.quanes tracta d'establimenLs que sí que com-
pleixen aquests requisits de localització. es podran am-
pliar sempre que la normativa del PTSEC i el dimen-
sionament disponible facin possible la implantado
projectada. Es preveu addicionalment una possibilitat
de creixement per ais casos en qué no existeixi dimen-
sionament disponible, condicionada al fet que es com-
pleixin tots i cada un deis requisits de la mateixa Llei.

Peí que fa al control previ del grau d'implantació deis
operadors, es fa extensiu a Tobertura de tota mena d"es-
tabliments detallistes, independentment del sector al
qual pertanyen. Per tant. fem un pas mes. quan abans
prácticament la Llei només entrava en temes alimenta-
ris. Queden com a única excepció aquells supósits en
qué el control esdevé clarament innecessari per a la
dimensió petita o mitjanade l'empresaque s'implanta.

Quant ais elements de valorado per a l'atorganient de
Uicéncies comerciáis, han estat objectivades al máxim
en un ciar esfor9 de transparencia i seguretat jurídica.
Es tracta d'anar acabant amb la discrecionalitat. Nor-
mes clares permetran -i eís asseguro que és un tema de
salut mental per a 1! Administrado- que les normes
quedin clares: perqué, si no, les pressions son enormes

i van en totes direccions i sempre oposades. 1 aquí hi ha
una colla del sector queja m'entén quan dic aixó.

Es consolida el Pía territorial sectorial d'equipaments
comerciáis com l'instrument d'ordenació del territori
determinant per regular la implantado d'establiments
arreu de Catalunya sobre la base d'establir"déficits i
superávits a cada ámbit comercial. La volunta! de ga-
rantir una dotació equilibrada entre formáis i adequa-
da a les necessitats deis ciutadans ha inspirat l'elabora-
ció del PTSEC, pero també la seva aplicado. I per
aquest motiu s'estableix que els creixements que pre-
vegi s'han d"aplicar graduaíment.

I. finalment, peí que fa al futur Pía territorial sectorial
d'equipaments ja els adverteixo, des d'ara, que és la
voluntat d'aquesta conselleria i d'aquest Departament
ser extremadament rigorosos en l'analisi deis diferents
formáis i de tots i cada un deis ámbits territorials d'ana-
lisi. Ho dic perqué no... -com de vegades hi ha hagut
alguns titulars-. no hi haurá barra lliure, pero sí que hi
haura creixements, els que hi pugui haver amb la llei a
la má.

I, per tant. farein un PTSEC dialogat, pactat, pero amb
uns carrils que marca Tactual llei.

El vicepresident primer

Senyor conseller...

El conseller de Comerc, Turisme i Consum

Vaig acabant. Grades...

El vicepresident primer

No, haura d'acabar.

El conseller de Comer?, Turisme i Consum

Havíem demanat una...

El vicepresident primer

Esta previst...

El conseller de Comer?, Turisme i Consum

...com que després...

El vicepresident primer

No. no..., está previst, pero ja és al temps afegit, senyor
conseller.

El conseller de Comer?, Turisme i Consum

Molt bé. Finalment, vull feresment de l'acurada regu-
lado de les infraccions en materia d'equipaments co-
merciáis que conté el Projecte, i el reforsament del pa-
per de les atribucions de la inspecció per assolir
objectius de la llei.

Per tant. dones. Projecte de llei amb l'objecliu de cohe-
sió social, urbanisme compacte, mobilitat sostenible.
córner^ cívic. Tot aixó.

Vostés coneixen, dones, aquest Projecte. Vostés, els
diputats que han estat negociant. son, han estat claus
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per arribar a aquesta bona fi, Ens acompanyen repre-
sentants deis sectors deis petits i mitjans i grans comer-
los de Catalunya, ais quals agraeixo la seva presencia,
les seves aportacions. Com també ein sembla que és
hora d'agrair, perqué hem arribat a consens. l'acció i la
intervenció de tots els parlamentaris de tots els grups
-el senyor Oriol Pujol. Bernardo Fernández, Alfons
Quera. Lluís Postigo, Josep Llobet- que han intervin-
gut en aquesta Llei: ais técnics de diversos partits que
han assessorat. el senyor Tarrago, el senyor Angerri;
dirigents de la Direcció de Comer? -el senyor Serret. el
senyor Recasens. la senyora Clara Diez, el senyor
Valls-, i a tots els meinbres del funcionariat, que ens
han donat un cop de má en una llei complexa, i a la Ile-
trada, que l'hem portada de bólit, la senyora Alina
Casas. Cree que mai, ho suposo, com amb aquesta Llei
de comer? no s'ha regatejat fins al final; pero, és ciar,
sent una llei de comer?, havíem de regatejar fins al fi-
nal. No podia ser d'altra manera.

Grades, dones, per totes les esmenes presentades. per
la voluntat de consens que hi ha hagut. Aquesta Llei
d*equipaments comerciáis és la de tothom, sera la de
tothom. I. per tant, jo cree que aixó no és una victoria
de ningú, sino que és una victoria del país, que en te-
mes nuclears siguem capa?os de posar-nos d'acord.
Moltes grades a tots vostés, i suposo que ens hem de
felicitar el Nadal.

Moltes grácies.

El vicepresident primer

Grades, senyor conseller. Passem al debat de les esme-
nes presentades pels grups. En notn del Grup de Con-
vergencia i Unió, té la paraula I'i Ilustre diputat senyor
Oriol Pujol.

El Sr. Pujol i Ferrusota

Grácies. senyor president. Senyores diputades, senyors
diputats, senyor conseller, molla altra gent que ha col-la-
borat. evidentment, en aquest procés i que avui ens satis-
fa que ens acompanyin: el senyor secretan general del
Departament, el senyor director general, técnics de la
Direcció General i. molt principalment -i ho haig de
dir, evidentment-, tots ells prolagonistes importants en
aquest procés, pero també aquí presents de forma molt
destacada i amb molla intervenció. Una gent que no son
estrictament un ramat, senyor conseller... (Veusáefons.)
Ho dic perqué la metáfora The entesa, perb, bé, és ciar,
els ramats requereixen pastors. i, en tot cas, és evident
que hem de donar la benvinguda aquí, també, perqué hi
han intervingut, a gent que representa el sector, molt
directament, dones, a les grans superficies, a les mitja-
nes, a les petites. pero també a les agrupacions sectori-
als, algunes que teñen clarament noms i cognoms, no?,
pero me'n deixaria..., des de la CEDAC a la Confede-
rado de Comerc. l'ABC, la mateixa Pimec. els mar-
xants..., i molts que avui ens acompanyen, ais quals els
agraeixo la presencia. Agraeixo a molla gent l'esfor?
que s'ha fet. Jo, personalment, agraeixo la dedicado, el
temps, la paciencia en la tramitado d'aquesta Llei.

El cas aquest és simptomátic, en tot cas. la presencia
del sector avui aquí, perqué, malgrat que sovint es diu
que hi ha aquesta distancia entre el Parlament i la ciu-

tadania, el Parlament i la gent, el Parlament i els sectors
sobre els quals es desenvolupen iniciatíves normatives
0 legislado, és sorprenent que. en aquest cas, els invi-
tats, la gent del sector l'ha vist, i ha viscut I'evolució
directíssimament d'aquesta Llei. i n'ha estat protago-
nista. N'ha estat directament molt protagonista, fins al
punt que probablement només ells. els diputats que hi
hem ¡ntervingut, el senyor Postigo, el senyor Quera, el
senyor Fernández, el senyor Llobet, jo mateix. la ma-
teixa Iletrada, el director general, el secretan general,
evidentment en Jaume Angerri. en Margal Tarrago,
pero sobretot també ells, hem estat capados de desen-
volupar un vocabulari propi que difícilment tindria
temps ara d'exposar i compartir amb tots vostés, no?
Coses com «sector madur». «truc», «la portuguesa»,
«l'úter». «la lotollicéncia», és un vocabulari i son con-
ceptes que tots els que m'estan sentint i que han viscut
el procediment d'aquesta Llei saben perfectament de
qué estic parlant.

En tot cas, aixo demostra la proximitat que, en aquest
sentit. hi ha hagut. en aquest cas. entre aquesta casa,
que és la seva, i vostés que han pogut intervenir direc-
tament i han pogut ser protagonistes de l'evolució
d'aquesta Llei.

1 parlo d'evolució. perqué aquesta Llei no va comentar
bé, senyor conseller. aquesta Llei no va comencar bé.
El nostre parer és que el plantejament d'entrada era
incorrecte, i una mica la prova de tot aixo son les tren-
la-sis esmenes que el mateix triparlit va presentar a la
Llei, trenta-sis esmenes en una llei amb vint-i-tres ar-
ticles, o les quaranta-dues que va presentar el Partit
Popular o les seixanta que va presentar Convergencia i
Unió. Aixo. a mes a mes, ho he escrit diverses vegades.

La suposada justificado inicial, aquella carta d'emplaca-
ment de la Unió Europea va quedar en un segon nivel!,
i, per sort. va deixar pas a poder discutir i a poder parlar
del model caíala de comer?. Pero la motivado va que-
dar aparcada rápidament. i també és veritat que va
quedar aparcada una interpretació inicial amb relació
que Convergencia i Unió utilitzaria aquesta Llei per fer
política agressiva. per fer una política que, mes enllá de
la defensa del món del comer? la utilitzaria, per enten-
dre'ns. per buscar senzillament diferenciado política
amb el triparlit o amb Esquerra Republicana. Cree que
algú va infravalorar -infravalorar- la responsabüitat
d'una formado com la nostra, com Convergencia i
Unió, que de forma molt capdavantera, no exclusiva-
menl pero de forma molt capdavanlera, ha ajudat a con-
figurar el model cátala de comer?.

Des de Convergencia i Unió hem actuat amb responsa-
büitat, se'ns va infravalorar aquesta responsabüitat,
hem actuat amb responsabilitat i amb fermesa, és cert,
pero també els sóc franc, amb una fermesa que a mi
personalment, i ais companys que amb mi han ajudat a
confeccionar aquesta Llei des de Convergencia i Unió,
amb molta comoditat, assumim que era una comoditat
que. en general, ha generat incomoditat a la resta, pero
és i era la comoditat de saber molt bé qué defensem, de
saber perfectament qué defensem i qué volem per al
model de comer? de Catalunya.

No m'hi referiré massa, al model de comer?, no tinc
temps, pero d'una manera molt breu, i ja reconec que
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no amb exclusivitat, pero sí que els diré que hem actuat
com a parlit del comerc, Convergencia i Unió ha actu-
at com a partii del comerc. Altres partils podran dir el
mateix, cadascú sabrá com ha actuat ell. nosaltres hem
actuat des del convencíment, i aixó puc compartir-ho
amb vosté, senyor conseller, des del convenciment que
la distribució comercial es estratégica per a un país, no
sempre tots els partits polítics han pensat aixó, la dis-
tribució comercial és estratégica per a un país, per a la
seva estructurado de pobles i ciutats. perqué estructu-
ra un tipus de convivencia de cohesió en aquests pobles
i en aqüestes ciutats, perqué esdevé un canal de distri-
bució de la producció autóctona, i, per tants altres mo-
tius que ara no tinc temps. 1 perqué des del mateix con-
venciment sobre el que, partim de la base nosaltres i del
convenciment, repeteixo, que aquest no és el model
comercial que genera inflació al nostre país.

És cert que no ens en várem sortir en intentar convén-
cer-los que la causa que argumentaven, el motiu peí
qual es tirava endavant aquesta modificado de la Llei
d'equipaments comerciáis, no era motiu. no ens ein van
sortir. Ja he dit abans que, a mes a mes, que rapidament
tot aixo va quedar en un segon pía, i havent superat
aqüestes reticéncies iniciáis es va poder comentar a
redibuixar. a redibuixar la Llei que va entrar al Parla-
ment. i, francament vull detenir-m'hi una mica, s'ha re-
dibuixat la Llei, s'ha redibuixat fortament, s'ha redibui-
xat, per qué? Perqué se li ha tret arbitranetat, aquesta
era una Llei que va entrar en arbitrarietat, amb concep-
tes indefinits i poc clars. com a trama urbana consoli-
dada, com a grau d'implantado, com a superficie de
venda, com tants d'altres que. tots ells. en aquest procés
hem aconseguit acotar-los i objectivar-los, traient arbi-
trarietat. S'ha redibuixat també, perqué? Perqué aquesta
era una Llei que inicialment, no ens enganyem. a l'arti-
culat era així i avui ja no ho és. era una Llei que oblida-
va el comerc existen!, aquesta era una Llei que oblidava
el comerc existent. Era una Llei que parlava d'ordenació.
per6 que no parlava de qué passa amb els queja hi son.
siguin de la importancia que siguin, no parlava de qué
passa amb els queja hi son. I conceptes com ladinamit-
zació, amb un nou article. o conceptes com l'amortit-
zació de metres quadrats donen un marc legal mes enlla
que pressupostariament pugui haver-hi o no dotacions
económiques, donen el marc legal perqué aixo sigui
una garantía per al sector, per a I'existent. Aixó s'ha
redibuixat.

S'ha redibuixat també perqué, malgrat que s'anuncia-
va inicialment com a restrictiva, tothom és coneixedor
que, malgrat anunciar-se com a restrictiva, era una Llei
plena d'excepcions, en qué es produia un binomi que
entre excepcions per un costat i arbitrarietat per l'altre.
es podía esberlar el model cátala de comerc. Aixó tam-
bé s'ha redibuixat, el món de les excepcions ha quedat
molt mes acotat. També s'ha redibuixat, també l'hem
redibuixat, sentim-nos-en partícips i protagonistas tots.
també l'hem redibuixat perqué també s'ha entes una
cosa important i cabdal, amb un rápid procés de trans-
formado d'alguns models comerciáis, no es podia con-
tinuar cenyint l'autoritat d'ordenar el món del comen;
per pan de la Generalitat estrictament al món de ('ali-
mentado, i aixó s'ha entes i aixó s'ha redibuixat, i s'ha
redibuixat no com una agressió al món local per treu-

re'ls competéncies, s'ha redibuixat perqué s'ha entes
que convenia i s'havia de possibilitar que la Generali-
tat intervingués en tots aquells models i formats comer-
ciáis que teñen una afectació supramunicipal. Aixó no
era així. aixó és així i espero que ho sigui en el procés
de la votació.

S'ha redibuixat també, per qué? Perqué el PTSEC era
un..., al comencar, el Pía Territorial i Sectorial d'Equi-
paments Comerciáis, era un en comencar, i avui en
votarem un altre. Parlavem de sis anys, parlavem d'un
PTSEC sense criteris, parlavem d'un PTSEC que no
tenia gradualitat. acabarem parlant, pressuposo i espero
i tinc la confianca per a éxit de tots, repeteixo. -per a
éxit de tots, repeteixo- l'hem redibuixat cap a un criteri
ciar de PTSEC amb oferta i demanda com a criteris,
amb quatre anys de vigencia, amb gradualitat en la seva
aplicació.

També s'ha redibuixat en una cosa important per Con-
vergencia i Unió: inicialmcnt en la resoludó de llicénci-
es comerciáis per part de la Generalitat. no es primaven
aquelles que podien consolidar millor el model cátala
de comer?; hem redibuixat aixó. hem refet aixó donant
a entendre que s'ha de poder primar no només la pre-
lado d'entrada, sino aquelles sollicituds de llicéncies
que ajudin a consolidar millor el model cátala de comerc.

Em podría allargar en coses mes menudes que han aju-
dat a redibuixar, el concepte de redibuixar aquesta Llei.
Pero deixin-me que els digui que. malgrat tot, no hem
avanza! prou en imaginar nous conceptes, no hem avan-
cat prou en imaginar noves eines, malgrat que Conver-
gencia i Unió les ha plantejat. Tinc la sensació, franca-
ment. que hi ha hagut ganes de redibuixar la Llei i els
resultats están, en part, sobre la taula. hi ha hagut ganes
de redibuixar la Llei. pero no hi ha hagut ganes de do-
nar-li nova musculatura. S'ha redibuixal la Llei. pero
musculatura en el senüt físic i d'eines i de servei en
aquest sector com podien haver estat el concepte de la
borsa, la borsa de metres quadrats en tant que un mer-
cat de metres quadrats, o el concepte de llicéncia co-
mercial i d'oci. llicéncia de la generalitat comercial
pero també d'oci. que ajudés a regular millor, també,
aquells establiments comerciáis que juguen amb el re-
clam d'aquells centres d'oci. fonamentalment estructu-
rats a través deis cinemes. Aquests son conceptes mus-
culatura, imaginació nova que pogués. que hauríem
pogut adaptar en aquesta Llei i que no s'ha fet. Son
conceptes i innovacions que, tard o d'hora, jo espero
mes d'hora que tard, nosaltres portaren! endavant. Con-
vergencia i Unió, mes d" hora que tard, espero, podrem
aplicar i portar a terme.

De moment, i repeteixo que agraeixo molt la tasca, com
ho ha fet el conseller. a ell mateix, al secretan general, a
la Direcció General, molt especialment, evidentment, a
tots els diputats que hi ha intervingut directament. a la
Iletrada i, repeteixo al sector, i repeteixo molt clarament
a tot el sector que és avui aquí present, cree que ens
n'hem sortit redibuixant la Llei, una llei que, d'entra-
da. era inapta.

El Govem sabrá si, a partir d'ara. si en el procés de des-
plegament d"aquesta Llei. concretament en l'elaboració
del PTSEC, continuará com ha aconseguit fins ara. se-

SÉSSIÓ NÚM. 75 PLE DEL PARLAMENT



15dedesembrede2005 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Serie P - Núm. 64

22
nyor conseller, buscant l'acord o buscant el conflicte.
No será amb nosaltres. ja m"ho pressuposo, jo em temo,
i voldria..., no sentir, pero voldria esperar que en el
desplegament podrem continuar la tónica amb la qual
hem pogut negociar aquesta Llei.

Grácies, senyor presiden!, senyores i senyors diputats.
senyors del sector.

El vicepresident primer

Grácies, senyor Pujol. En nom del Grup Parlamentan
Popular, té la paraula illustre diputat senyor Josep
Llobet.

El Sr. Llobet Navarro

Grades, president. Honorable conseller, ¡Ilustres dipu-
tades i diputats, en primer lloc, permetin-me agrair la
presencia del sector, jo cree que avui aprovem una llei,
s'aprova una llei molt important per a tots vostés. jo
cree que al final s'ha aconseguit arribar a una llei, com
vostés mateixos han dit, suficientment consensuada
perqué es puguin trobar cómodes, s'hi puguin trobar
cómodes no només vostés, sino tots els partits polítics
que confonnen aquesta cambra, que puguem teñir unes
petites diferencies, a qué després em referiré.

També vull comentar pels agraíments. naturalment. a
la Iletrada, la senyora Anna Casas, que ha fet una tas-
ca encomiable i hem d'agrair-li tot el seu esforc.. tam-
bé ais meus companys de ponencia, el senyor Fernán-
dez, el senyor Postigo, el senyor Quera, el senyor Pujol.
i ais técnics i polítics de la conselleria que, entre tots, jo
cree que hem aconseguit arribar a un text consensuat i
que jo el primer que diria. honorable conseller. que
vosté ho ha fet en la seva exposició i també n'ha fel
referencia el senyor Pujol en la seva intervenció. Quan
es va portar aquí a aprovació aquesta Llei. ens vam tro-
bar amb una llei. almenys. permeti'mque üdigui.jo la
titilaría de precipitada i poc consensuada, i quan ho dic
em refereixo perqué.... evidentment quan una llei, els
mateixos partits que donen suport al Govern, presenten
mes de trenta esmenes a l'articulat, aixó vol dir que
almenys consensuada dintre del mateix tripartit no hi
era, ja no dic en l'oposició, dic en els mateixos partits
que donen suport al Govern. I tampoc ho era amb el
sector, i no ho era perqué, si es recorda vosté. la setma-
na passada, la darrera setmana. quan enraonaven sobre
i'esmena a la lotalitat del Departament, jo li deia: «Ho-
norable conseller, ens trobem en una situació en la qual
no hi ha acord amb els partits polítics de Toposició. hi
han reticéncies importants amb algún partit del tripar-
tit, i el que és mes important, perqué nosaltres no som
el mes important en aquest moment, sino que no hi ha
acord amb el sector, i. per tant. hem de treballar molt i
queden molts pocs dies per poder aprovar aquesta
Llei».

Veritíiblement s'ha fe un esforc durant aquests dies, ahir
a la nit, aquest matí hem tancat una serie d'assumptes,
evidentment sempre consultant al sector alió que creia
mes convenient per a la seva defensa, i jo cree que. com
he dit abans. és una llei consensuada, encara que hi ha
aspectes que jo cree que podrien ser millorables i des-
prés m'hi referiré.

Qué hem millorat? Quin son aquests aspectes... Jo vull
fer primer una intervenció, no pas la mes critica final,
sino la part mes positiva, en tot alió que creiem que ha
millorat substancialment la Llei. Primer, l'aspecte mes
important, o un deis aspectes mes importants. la regu-
lació deis establiments dedicats a l'electrónica, ais elec-
trodo me sti es, esports, oci, etcétera amb la qual cosa el
que hem contemplat, el que s'ha vist és no només el di-
mensionament al PTSEC en mes de mil metres, i, per
tant, hi haura un tractament especial d'aquest PTSEC,
sino també al final, i aquí sí que veía Tesfbrc del Partit
Socialista envers a la doble llicéncia amb relació ais
grans establiments. cosa que ens ha perinés arribar, ainb
esforc, a un acord de 1.500 metres i 1.300 metres, de-
pén de la importancia, jo cree que una esmena que por-
tava en aquest cas Convergencia i Unió, que també
portava el Partit Popular, després d'haver-se reunit amb
el mateix sector.

Es evidentment que a nosaltres ens hauria agradat que
les excepcions haguessin pogut encabir també la pos-
sibilitat que material esportiu de gran volum. hagués
pogut estar amb les excepcions de fora de trama urba-
na consolidada, pero, en aquest cas no ho hem pogut
aconseguir.

Sí que s'ha millorat també les actualitzacions en la de-
limitació, que hem passat de 450 habitatges i 25 de
densitat, 250 habitatges i 40 de densitat, també amb un
informe per part de 1" Ajuntament. on sí que encara ens
queden unes certes reticéncies envers les ampliacions,
sí és veritat que hem passat d'un zero a alguna cosa,
evidentment nosaltres no estávem d'acord i no volíem
condemnar en aquells grans establiments o mitjans es-
tabliments que estaven en trama urbana consolidada o
fora de trama urbana consolidada perqué poguessin
créixer, i I'esmena que nosaltres teníem era Tesmena
que tenia I'anterior Llei, per tant, era una esmena con-
creta, que a 1"anterior Llei es va votar per unanimitat i
que. a mes, el Consell de Treball Económic i Social en
les seves observacions en l'articulat també la defensa-
ven, per tant, no només era un criteri del nostre Grup,
un criteri que venia de la Llei anterior, sino que el ma-
teix Consell Económic i Social també l'hi donava su-
port. Per tant. entenem que, tot i que s'ha fet una mil lo-
ra, sí que hi ha una diferencia envers el redacta! final
amb les amortitzacions. A nosaltres ens sembla que és
encara un tema encara poc madur, evidentment potser
no som un partit excessivament imaginatiu en aqüestes
coses, perqué ens preocupa l'amortització, que pot
portar a una certa problemática, a una certa picaresca,
esperem que en la reglamentado estigui molt ben con-
duYt, perqué si no pot portar, torno a dir. a una certa
picaresca que no volem en cap moment que pugui su-
posar un fre al que, en si, representa aquest 4 bis que al
final s'ha pogut consensuar, tot i que nosaltres mante-
nim la nostra esmena.

També s'ha millorat amb relació a la composició de la
Comissió d'Equipaments Comerciáis, on hi han tots els
sectors i. per tant, entenem que és un avene; o també
amb una esmena que també tenia el Grup Popular per
reduir el que és el PTSEC de sis a quatre anys, amb la
gradualitat que també demanava el sector, i, per tant, és
una cosa important que es pugui graduar, encara lindrá
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mes lógica, pero ho farem, ja sigui en un any o dos
anys, es veurá el PTSEC, la seva propia graduado.

S'ha millorat també -jo que provine del món munici-
pal i sóc regidor, evidentment— aquella possibilitat que
no es contemplava en el projecte inicial amb relació a
la possibilitat que els ajuntaments, en circumstáncies
excepcionals, perb així reglades, si han canviat les cir-
cumstáncies. puguin demanar una possible modificado
del PTSEC, sempre ben regulat... Pero jo cree que Tau-
tonomia municipal és important a vegades que pugui
tindre un cert sentit, i nosaltres també ho defensem.

També s'ha millorat en raspéete fonamental del Pía de
dinamització comercial que nosaltres demanávem i fe-
iem la crítica, en Tesmena a la totalitat, que entenetn
que s'ha d'aprovar el Pía. S'ha aprovat amb una dota-
ció concreta, no amb quantiiats, pero sí finalista amb
impostos, s'ha aprovat amb una graduado bianual. Jo
cree que aixó és un avan? important.

Hem aconseguit..., i en aixó vam ser Túnica formado
política que no estavem d'acord amb la moratoria, que
al final tornes al máxim legal permés, d'un any i sis
mesos. i no fins a final d'any. Nosaltres entenem que les
liéis están per complir-se. Hauria estat una font de con-
flictes que no ens portaven enlloc. I el que s'ha de fer
ara mateix és que la conselleria fiqui mans a l'obra
perqué aquest PTSEC estigui aprovat abans de final del
termini establert en la mateixa Llei.

Evidentment. encara hi han certs punts que ens diferen-
cien. Per aixó mantením quinze esmenes vives, i les
fem en el sentit, com deia el senyor Pujol, que tot.s el
partits volem el millor per al comer?, per a tot el co-
mer?, també per al petit comerciant. com no?, respec-
tar la trama urbana consolidada, respectar tot alio que
es pot contemplar en el comer? petit i mitjá. Pero pas-
sa que hi ha vegades que tenim una certa diferencia,
perqué ens preocupa, i així mateix ens ho ha fet arribar
el sector, certs sectors. que nosaltres activament ho hem
dit a la Comissió, com és sobretot quan enraonem de la
localització.

Hi han aspectes. hi han esmenes que nosaltres contem-
plem..., quan ens referim no tant al concepte de trama
urbana consolidada com a tal, que nosaltres sempre
hem dit que és un concepte no jurídic indetenninat. Per
aixó no 1'hem esmenat. perqué entenem que és un con-
cepte que, per analogía de dret, els que tenim la carre-
ra de dret Túnic concepte que podem trobar com a si-
militud, que en va fer un informe o es va comentar amb
la Iletrada, és el concepte de la Llei d'urbanisme. Per
aixó l'esmena que tenim es remet a la Llei d'urbanis-
ine envers el sol urba consolidat, que és el que marca
realment allá on es poden establir o encabir els dife-
rents formats comerciáis. I ja será després amb el
PTSEC quan es delimitara o no qué es pot fer.

Pero entenem que aixó pot tindre un xoc important a
l'hora de si hi ha algún confÜcte, que és la segona part
a quejo vaig: conflicte que podem teñir envers algún
ajuntament si no arriben a acords la conselleria i l'ajun-
tament a Thora de grafiar aquell espai que s'entén com
a trama urbana consolidada. Aixó és un problema im-
portant. La mateixa Federació de Municipis fa poc
temps ho va din el seu president va dir: «Ara hi han

servéis importants, com és el tema del grafiar, la deli-
mitado de trama urbana consolidada». Si ho conju-
guem amb un concepte jurídic indetenninat..., no jurí-
dic indeterminat, si s'arribés a judicialitzar, seria una
font de conflictes.

A mes a mes, també li díc -i vosté. conseller, que és
defensor a ultranza, evidentment. de la Proposta de nou
Estatut...- que l'article 87.3 diu clarament que la com-
petencia propia de l'ordenació i gestió de I'urbanisme
és deis ajuntaments. Per tant, home, una mica també
ens ho haurem de fer mirar, eh? Vull dir, per un cantó
es defensa una cosa i per un altre cantó es vol. des de la
direcció. intentar potser entrar en un nivell de conflic-
tes quejo cree que nosaltres intentaríem d'intentar evi-
tar. O afirmacions com la de Tactual president de la
Generalitat, el senyor Maragall, amb els seus disset com-
promisos per goveniar Catalunya, que en el seu compro-
mis 9 deia: «que retorni ais ajuntaments el protagonis-
me en Tordenació de Tactivitat comercial». Aixó, ho
deien els compromisos, el compromís número 9 de
Tactual president de la Generalital.

Bé, qué significa aixó? A nosaltres ens preocupa la
possible litigiositat entre els ajuntaments i la Direcció
General; esperem que no sigui així -esperem que no
sigui així. Ens preocupa la invasió de competéncies:
esperem que no sigui així. Pero hi han dues qüestions
básiques.

Diem que ho fem per a la mobilitat i la compacitat de
les ciutats. Jo. com a regidor, ho dubto. que puguem
millorar.... amb aquesta afirmado. Perqué? Cada vega-
da ais ajuntaments les illes de vianants son mes grans,
el centre urbá és mes gran, cada vegada la possibilitat
d'entrar a dintre d'aquestes illes de vianants amb cot-
xe o amb autobús és mes difícil, no hi han aparcaments
preparáis per a aixó, i per tant podem produir una mo-
bilitat centrífuga cap a dintre, problemática per a la qual
moltes poblacions no están preparades el dia d'avui.

Pero sobretot ens preocupa perqué, així mateix, creiem
que pot ser un perjudíci per al petit comerciam. I. aixó,
ens ho ha traslladat..., jo, Taltre dia, amb el Consell del
Comer? de Gavá. la meva població, quejo formo part
del Consell del Comer?, quan jo els comentava ais pe-
tits comerciants de la meva població que només es po-
dran insta! lar els mitjans o grans establiments comer-
ciáis a la trama urbana consolidada que es delimiti en
els diferents ajuntaments, es ficaven ells mateixos la má
al cap. Vull dir. no els agradava que estiguessin fora,
evidentment. pero a dintre veien certs perills.

Jo dic i comento que ens podem trobar amb la possibi-
litat.... i, aixó. ho examinarem en el futur, veurem efec-
tivament si aixó ha sigut un encert o no. Si jo tingues,
el nostre Grup tingues la seguretat que aixó seria per-
judicial per al petit comerciant -ho torno a repetir, per
al petit comerciant-. hi votaríem en contra. Com en
tenim certs dubtes... Perqué, evidentment, quan enrao-
nem amb el sector, també hi ha sectors que ens diuen:
«No, no, jo cree que aixó pot ser bo, jo cree que aixó
pot afavorir que, com mes afluencia de persones..., hi
puguin anar també aquests petits botiguers», també ens
ho han dit certs botiguers quan ens hi hem reunit. Com
ens genera certs dubtes, en aquest punt ens abstindrem.
pero mantindrem una actitud vigilant. Si efectivament
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es comprova en el futur que aquests establiments es
mantenen, que no hi ha problema, que el nombre d'es-
tabliments comerciáis petits es manté o s'augmenta,
dones, res a dir, ho direm públicament. I si, per si de
cas, passés el contrari. que esperem que no siguí així,
ho haurem de dir, perqué puguem buscar aquells meca-
nismes per poder-ho solucionar.

També tenim alguns ámbits. com el PTSEC, amb rela-
ció a l'article 12.4 bis... Trobetn corréete i jo cree que
és una molt bona idea que s'ha portat per part del sec-
tor establir terminis de sol-licitud de llicéncies, a 1"ho-
ra de.... no el primer que arriba, ara tots a correr, a veure
qui s'enduu tots els metres quadrats d'aquests possibles
mitjans o grans establiments comerciáis. Cree corrée-
te que s'hagin d'establir uns terminis, pero compte,
nosaltres... En el tema hi pot haver un cert problema,
que ho vaig dir a la Comissió, ho vaig dir a la conselle-
ria, que no sigui o no puguem encabir aquí una mora-
toria encoberta. Jo ho dic perqué, els terminis després
de resolució de sis i tres mesos, els trobo realment molt
exagerats, perqué, escolti, per resoldre un concurs o
com es faci la possibilitat que certs mitjans o grans es-
tabliments s'estableixin en un sector, home, sis, tres
mesos pot ser important.

A mes a mes, si tenim en compte la Directiva europea...
Fixi"s quejo li tico arguments legáis. No és tant perqué
jo em preocupi amb excés, sino perqué no volem judi-
cialitzar al maxim possible. per la mateixa imatge de
Catalunya. Després vosté ho ha dit: «Hem d'intentar
encabir la normativa europea al máxim possible, per-
qué no tinguem cada vegada menys judicialització.
menys caries d'emplac,ament...» La Directiva europea,
la futura Directiva europea, a Tarticle 13, diu que «els
procediments i trámits d'autorització no hauran de te-
ñir carácter dissuasori. ni complicar ni endarrerir la
prestado del servei». Vulí dir, hi hem d'encabir el que
ens vindrá endavant, i, per tant, jo tinc certa preocupa-
ció. 1 per aixd nosaltres aquí, en aquest punt, ens abs-
tindrem.

Igual que tenim el tema de la moratoria... Nosaltres
creiem que el PTSEC en sis i tres mesos s'ha de treba-
llar. Escolti, el que no podem estar és que. cada vega-
da que hem de renovar o revisar un PTSEC, hágim
d'esperarun any. un any i mig, perestudiar-lo. Jo cree
que la conselleria ha de teñir la capacitat.... jo cree que
la té, evidentment; els funcionaris son uns técnics. i jo
com a funcionan, a mes. de professió tinc el pie con-
venciment i la plena estima en els funcionaris que po-
den fer aquesta tasca tranquillament amb sis mesos i
tres mesos mes.

Per tant, queden dos ámbiLs. Jo li he dit la carta d'em-
plagament. tinguem-la en compte. Aixó quedara mes
aviat en el Reglament, la disposició reglamentaria que
vostés facin després. que nosaltres no hi podem interve-
nir, en la qual tinguem en compte que no podem entrar
excessivament o prácücament res en l'oferta i demanda,
tal qual. com a denegació, i jo ara tampoc entraré a de-
finir o a llegir el que diu la mateixa carta d'emplacament.

I al final, al final, el mes important será -i aixó jo cree
que és un concepte que tots hem de teñir en compte-:
podem fer o es pot fer una llei molt extensiva, molt, i un
PTSEC molt restrictiu, i podem fer una llei molt restric-

tiva i un PTSEC molt expansiu. I aixó será la seva res-
ponsabilitat, no la nostra. Nosaltres hem fet. entre tots,
el que hem pogut. amb posicions diferents, hem fet un
esfor^. un gran esforc,. totes les formacions polítiques.
per arribar al maxim consens possible. i jo cree que s'hi
ha arribat, grácies a vostés també i grácies, com no?, a
la benevolencia de tots els sectors implicáis. Pero també
li demano que..., serem vigilants i amatents envers el
PTSEC, perqué d'aquí restará que puguem ser crítics o
no peí que fa al seu desenvolupament, com també ho
serem peí que fa a la reglamentado que comporta la
mateixa llei.

Jo cree que ens hem de felicitar en part, jo cree que hem
arribat a un consens important. He d'agrair a tots els
ineus companys i. com no?, al sector, que ens ha estat,
durant totes aqüestes negociacions, orientant en aquells
aspectes millorables, i cree que la final s'ha aprovat una
llei consensuda que ens permet estar cómodes a tots.
encara que puguem tindre certes diferencies.

Moltes grácies.

El vícepresident primer

Grácies. senyor Llobet. En nom del Grup Socialistes -
Ciutadans peí Canvi. té la paraula 1'iHustre diputa! se-
nyor Bernardo Fernández.

El Sr. Fernández Martínez

Grácies, senyor president. Senyores diputades, senyors
diputats. honorable conseller, senyor secretari general,
senyor director general, funcionaris, responsables d'a-
questa llei. benvolguts comerciants-grans. petits, mit-
jans-, benvinguts a aquesta casa, que és la seva.

Des que ens va arribar el primer esborrany d'aquest
Avantprojecte de Hei d'equipaments comerciáis fins
avui, que raprovarem, aquesta llei, ha passat molt temps,
potser massa, pero cree -i ho dic amb tota sinceritat-
que ha valgut la pena. Es veritat que els grups parla-
mentaris vam comentar a treballar amb posicions. jo
diria. molt allunyades. Un exemple d'aixó -i s'ha dit ja
abans- que dic és la quantitat d'esmenes que el mes de
juny es van entrar al Registre; no oblidem que la prime-
ra de CiU era una esmena a la totalitat. Després, mitjan-
c,ant el diáleg al Parlament, és a dir, aquí, i fora. entre
diputats, entre assessors i a través d'entitats, hem anat
acostant posicions, i d'aquesta manera ha arribat l'acord,
han airibat el pacte i el consens.

Ara bé, també s'ha de dir que des d'aquesta part de
l'hemicicle (¡'orador assenyala el costa! esqnerre. de
l'hemicicle) s'ha posatel formatge i aquí (¡'orador as-
senyala el costal dret de l'hemicicle) gaírebé no han
posat ni el crostó; les coses com son, eh? (Remar de
vcus.) Per fer aquesta llei, des del meu Grup hem escol-
tat tots els sectors implicáis, tots. Hem debatut amb ells
quan ha calgut. el que ha calgut, pero que ningú es con-
fongui: aixó no vol dir que hem pres les decisions que
els sectors ens han indicat. El que hem fet ha estat es-
coltar, parlar, reflexionar i després. només després,
prendre les decisions que enteníem que eren les millors
per ais agents implicáis i, per sobre de tot -per sobre de
tot- eren les millors per ais ciutadans. que al cap i a la
fi son els destinataris de les nostres polítiques.
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Vostés saben que els darrers anys s*han caracteritzat en
el comer9 perqué aquest ha patit o ha gaudit -segons
qui ho expliqui- una profunda transformado. Els esta-
bliments minoristes han afrontat una important renova-
ció perqué han aparegut nous formats comerciáis; s'han
¡ncrementat les superfídes de venda; han desaparegul
algunes especialitats, i n'han aparegut d'altres noves.
Per altra banda, ha proliferat també la transformado de
carrers i places en pares, centres i eixos comerciáis. Tot
aixó ha contribuí! de manera decisiva, juntament amh
l'increment de la capacitat de compra i el caiivi d'há-
bits en els consumidora, a portar-nos a un estadi gairebé
desconegut del món de la distribucíó.

Amb aquest nou escenari, des de la conselleria de Co-
mer?. Consum i Turisme se'ns va proposar, a fináis de
gener d'enguany, de fer una nova llei d'equipaments
comerciáis que substituís la que ja teníem en vigor ac-
tualment, en l'actualitat; una llei. la vigent, que va ser
aprovada amb un ampli consens en Pámbit parlamen-
tarí. Aixó és veritat; pero també és veritat que va ser
denunciada a Brussel les davant de la Comissió Econó-
mica de la UE. I també el Reglament va ser portat ais
iribunals de casa nostra, i per dues vegades -per dues
vegades- el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya
va esmenar la plana a l'anterior Direcció General de
Comerc.

Dit aixó, que és quelcom inqüestionable. val a dir que
ha estat un instrument útil i valuós en la seva aplicado;
jo dina que en el seu conjunt ha estat una bona llei. Ara
bé, el comerc. cora gairebé tot, está sotmés a una evo-
lució constant i permanent. Aixó ens ha de portar a
modificar i adaptar les eines de qué disposem a les no-
ves realitals. No fer-ho, com alguns potser voldrien,
seria, a mes a mes d'una irresponsabilitat, una forma
clara d'erosionar i comentar a desmuntar el model de
ciutat compacta, complexa i alhora socialment cohesio-
nada que entre tots hem de desenvolupar. I. és ciar,
nosaltres, aixó, no ho farem.

Volem. amb aquesta llei, preservar aquest model de ciu-
tat europea on el comer? desenvolupa un paper cabdal
perqué les ciutats, pobles i viles siguin mes conviven-
cials. mes vitáis i mes segures. Volem una ciutat com-
pacta, que redueixi la mobilitat i eviti desplac,aments
innecessaris. Volem una ciutat complexa, en qué Tus
residencial es combina amb perfecta harmonía, o gai-
rebé, amb les activitats comerciáis i de servéis. Volem
una ciutat socialment cohesionada, que garanteixi a la
ciutadania. tingui o no possibilitat de despla9ar-.se. la sa-
tisfacció de les seves necessitats.

Es per aixó que cal que les nostres ciutats donin respos-
ta tant a les accions de ter la compra, lligades a la neces-
sitat de proveir-se deis productes de consum quotidiá,
com a les d'anar de compres, lligades ais aspectes mes
lúdics de l'acte de compra, que es conrespon amb l'ad-
quisicirt de productes de consum no quotidiá. Amb
aquest model garantim que la gent que no vulgui, que
no pugui o senzillament no li agradi despla^ar-se pugui
fer les seves compres, bé siguin de consum quotidiá,
com déiem abans, o no, sense cap problema.

Tenim la convicció. senyores diputades, senyors diputaLs.
que amb aquesta Llei preservem i potenciem aquest
model de ciutat, és a dir, la fem mes habitable. Pero no

sois aixó. que no és poc: volem evitar la mobilitat inne-
cessária. ja ho comentava fa un moinent. i la sobrecár-
rega de les infraestructures fins on siguí possible.

Per aquesta rao, fem una aposta valenta i propiciem que
el comerc, s'installi en xarxes i zones urbanes consoli-
dades. Som conscients que aixó será arriscat. ho sabem
-ho sabem. Sabem també que si no es planifica niolt bé
es poden generar altres tipus de problemes, com ara
podrien ser la cárrega i descárrega, manca d'espais pera
aparcaments. problemes de transpon públie, etcétera. En
som conscients, assumim el risc. Malgral aixó, entenem
que val la pena arriscar. Estem convencuts que amb una
bona acció d"estudi i planejament previs aquests riscos
son solucionables i superables. Per contra, els avantat-
ges que es poden assolir de tota mena -de tota mena-,
pero principalment socials i de qualitat de vida, son
d'un ordre niolt superior.

En fer la Llei hem volgut excloure de forma premedi-
tada en Tatorgament de llicéncies qualsevol referencia
que es pogués confondre amb el test económic, i aixó
ho hem tet per respectar amb el maxim rigor les pautes
indicades per la jurisprudencia del Tribunal de les Co-
munitats Europees peí que fa a la llibertat dxstabli-
ment, garantida en l'article 43 del Tractat de la Comu-
nitat Europea. També per garantir la segurelat jurídica
deis sollicitants s'exclou qualsevol criteri de valorado
que pugui considerar-se maneal de la necessaria objec-
tivitat. No volem que Brusselles ens torni a cridar l'aten-
ció. com va succeir a l'anterior Govem.

Per altra banda, estem convenc. uts que aquesta Llei. que
amb tota seguretat aprovarem avui aquí, será útil per
potenciar i protegir l'estructura territorial, els interessos
deis consumidors i l'equilibri entre formats. Pero no
només aixó -no només aixó: volem garantir ("efectiva
lliberiat de Tacció deis consumidors. Per aixó es vol
donar un tractament específic per a cada sector sobre la
base técnica de la informado resultant del Llibre blanc
sobre la implantado de les distribucions comerciáis a
Catalunya. També hem volgut potenciar la comissió
d'equipaments comerciáis com a órgan consultiu.

Després de tot aixó, que avui aprovem la Llei. caldrá
aprovar un nou PTSEC, un PTSEC que és veritat que,
a hores d'ara, la Direcció General ja el té dissenyat.
pero que s'ha de desenvolupar amb els ajuntaments. Els
ajuntaments no han d'anar per davant de la Direcció
General de Comerc., pero tampoc un pas enrere. Han de
treballar frec a frec. Per aixó jo vull fer una crida des
d'aquí ais municipis i també a la Direcció General de
Cornea perqué plegats facin un bou pía sectorial. Ho
faran. n'estic absolutament segur. No oblidin que, al
cap i a la fi, qui fa les polítiques de proximitat son els
ajuntaments. I, escoltin, ara que estem gairebé en la
intimitat: existeix quelcom mes próxim que el come^?
Existeix quelcom mes próxim que el comerc? 1, a mes
a mes, estic conven9ut. tinc la certesa, que amb aquest
PTSEC els ajuntaments tornaran a recuperar alió que
l'anterior Govern els va treure: poder practicar políti-
ques de comer? de veritat, perqué, al cap i a la fi, son
polítiques de proximitat.

Aquest nou Pía territorial sectorial d'equipaments co-
merciáis, és a dir. ranomenat «PTSEC», com a instru-
ment dordenació del territori, defineix, definirá, els
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objectius basics d'acord amb el Pía territorial general.
El nou PTSEC garantirá ais consumidors una oferta
diversificada i plural, de manera que el seu creixement
es produira alia on estigui justifica! -no deia el conseller
abans- per atendré amb les millors condícions les ne-
cessitats deis ciutadans i evitar-los mobilitats inneces-
sáries. Aquest nou PTSEC, que, per cert, es desenvolu-
pará de forma gradual i es podrá revisar cada quatre
anys, planificará com posar a l'abast deis consumidors
una oferta diversa i plural í alhora permetrá el creixe-
ment allá on sigui necessari i justificat per donar mes i
millor servei ais ciutadans. sense perdre de vista no tan
sois 1'oferta en un determinat municipi, sino també
I'impacte d'aquesta oferta en els municipis veíns.

Peí que fa ais programes d'orientació general, els famo-
sos POEC, hauran de ser básicament qualitatius. és
veritat, pero no s'exclou la possibilitat que puguin rec-
tificar determináis aspectes del PTSEC quan aixó sigui
per causes justificades.

Nosaltres estem per un comerc efica^. eficient i compe-
tiliu. No n*hi ha dubte. No tan sois peí necessari apro-
visionament deis ciutadans, sino per les aportacions
socials. económiques i com a mitjá galvanizador a les
ciutats, com ja s'ha posat abans de manifest.

Per aixó. garantir la llibertat de l'acció deis consumi-
dors ha estat. sens dubte, un deis trets inspiradors
d'aquesta iniciativa legislativa. També per aixó, ja ho he
dit abans, hem volgut donar un tractament diferenciat
a cada sector per aconseguir una implantado equilibra-
da al servei deis ciutadans. Per aixó, ahir, Fins a les nou
de la nit, o mes de les nou de la nit, negociavem amb la
conselleria. perqué som conscients que hi han sectors,
com, per exemple. poden ser eís deis electrodoméstics
o els esports, que en aquests moments necessiten un
traciament especial, i, malgrat que no tothom ha estat
a Falcada, des d'aquesta banda del Parlament. de la
cambra, hem fet un esforc, jo diría que molt especial,
per aconseguir que aquests sectors puguin desenvolu-
par-se amb tranquillitat.

Ara bé, dit tot aixó, en una societat oberta com la nos-
tra han de teñir, i de fet teñen, cabuda tots els formats
d'oferta. D'aixó. no n'hi poden haver dubtes. Son els
ciutadans. en el seu vessant de consumidors, els qui han
de decidir on i com volen comprar. Nosaltres, com a
Administrado, tenim l'obligació de posar al seu abast
tot tipus de formats. Ells teñen el dret a escollir. Per
tant, que quedi ciar: no discriminen! ningú -no discri-
minem ningú-, pero no es pot permetre un creixement
incontrolat de nous formats aliens a nosaltres consis-
tents en comerf periféric i grans superficies. Aquests
formats provinents d'altres models culturáis i territori-
als. que ens poden portar a la desertització deis nostres
centres urbans. no els volem. i. per tant. farem el que
calgui perqué aixó no succeeixi.

Per tot aixó, la nostra aposta és clara: per un tipus de
comerc que, básicament, está constituít per empreses
petites i mitjanes, d'ámbit local i sovint de titularitat
familiar. Juntament amb aqüestes, ens trobem un nom-
bre important d'empreses emergents. dinámiques, de
tipus mítjá, que ens son properes i que desenvolupen la
seva tasca tant en Támbit alimentari com no alimenta-

ri, i aqüestes empreses comencen a teñir una forta im-
plantado en tot el país i teñen ja un pes específic con-
siderable.

En definitiva, estem convencéis que aquesta nova Llei
ha de ser de tots i per a tots. Només d'aquesta manera
podem gaudir d'un comerc. desitjable en termes socials,
en termes económics viable i sostenible en termes me-
diambientals.

(Elpresiden! es reincorpora a! seu lioc.)

I ja per acabar, senyores diputades. senyors diputats, no
puc estar-me d'agrair la feina feta ais ponents de tots els
grups: al senyor Postigo, al senyor Afons Quera, per
descomptat al senyor Oriol Pujol i al senyor Llobet.
Cadascú ha defensat legítimament els seus plantéja-
ments, amb els seus estils. Ais assessors de tots els
grup, també, per qué no dir-ho, a les associacions de
comerciants i a les patronals, que. amb tota Ueialtat, ens
han fet arribar sempre les seves opinions i els seus cri-
teris. 1, per sobre de tot -per sobre de tot-. a la senyo-
ra Iletrada Anna Casas -la senyora Anna Casas. Sense
ella, cree, de veritat, que avui no tindnem llei, eh? Per
tant, grácies. Iletrada.

El president

Senyor diputat...

El Sr. Fernández Martínez

Ho vull dir amb tota claredat: aquesta Llei ha estat pos-
sible grades a resforc i a la feina de tots. Per aixó ara
vull convidar tots els grups de la cambra -tots els grups
de la cambra- que votem plegats perqué surti no ja amb
el mes ampH consens possible, sino perqué s'aprovi per
unanimitat. Entenc que aquesta seria la millor manera
de fer arribar un missatge ciar a tots els nostres sectors
i a la ciutadanía; aquesta seria la millor forma...

El president

Senyor diputat...

El Sr. Fernández Martínez

...acabo ja, senyor president. de fer saber ais consumi-
dors que garantim posar a l'abast del consumidor, és a
dir, del ciutadá, totes les ofertes i formats disponibles,
pero que nosaltres apostem per un determinat model
comercial. I, en qualsevol cas. sabem i no oblidem que,
al cap i a la fi. ell. el ciutadá, té el dret a escollir.

Grácies. senyor president, senyores i senyors diputats.

El president

En nom del Grup Parlamentari d'Esquerra Republica-
na, té la paraula 1'illustre senyor Alfons Quera.

El Sr. Quera i Carré

Bé. Senyor president. senyores i senyors diputats, agrair,
en primer lloc. dones, la presencia del sector-entitats.
associacions, del comerc-, que aquests darrers mesox
hem treballat conjuntament de cara a fer una bona llei.
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una bona Uei d'equipaments comerciáis; agrair també
especialment al secretan general, i molt especialment
també al director general, Raimon Serret, tota la feina
teta, viscuda i conviscuda. dones, aquests darrers rae-
sos; també, dones, agrair, com s'ha dit, s'hi ha insistit
no fa gaire, la feina que ha fet la Iletrada, la senyora
Anua Casas, que ens ha ajudat. entre altres coses,
dones, a aclarir molts aspectes técnics que faran mes
clara la Llei.

Com s'ha dit, aixó també és obvi. aquests darrers me-
sos, en les diferents reunions que hem fet, les diferents
ponéncies que hem fet, hem treballat conjuntament,
dones, no només els diputats deis partits que donem
suport al Govern, sino que també s'ha tingut en comp-
te. i molt. els diputats deis partits deis grups parlamen-
taris de l'oposició: Convergencia i el Partit Popular.

Abans de tot, abans de comentar a explicar els grans
trets que cree que s'han de recalcar en aquesta nova
Llei. que esperem i confiem que aprovarem d'aquí a
una eslona. diña que el sector del comer? és una mica
de tots i no és de ningú en concret. Vull dir amb aixó.
ja m'entenen, que aquesta Llei aconseguirá. dones,
entre altres coses, que a través del consens polític s'ha-
gi fet la millor Uei.

El Projecte de llei d'equipaments comerciáis que avui
es sotmet a la consideració d'aquest Parlament respon
al compromís que sempre hem tingut des d'Esquerra
Republicana, des del nostre Grup Parlamentan, en la
defensa del model comercial cátala, un model, com
s'ha dit. i s'hí ha insistit en altres intervencions. que es
caracteritza per l'equilibri entre els diferents formats de
la distribució detallista sobre la base de potenciar el
comerc de petita i mitjana empresa en trama urbana;
el comer? que vertebra els pobles, les ciutats, els bar-
ris, de Catalunya, que els fa convivencials i segurs i que
en termes económics comporta la creació de treball au-
tónom i la distribució de la renda, aquests dos últims as-
pectes molt importants.

Des de la nostra for?a política, ja l'aiiy 99 vam ser claus
a l'hora de confeccionar una llei, la de l'any 2000, que
sortia d'un pacte d'investidura que hi va haver. dones,
el 99 entre Esquerra i el partit majoritari que governa-
va en aquest país. Convergencia i Unió, de cara a for-
jar una nova llei d'equipaments comerciáis i crear un
impost sobre els grans establiments comerciáis que
acabes els costos socials i ambientáis generáis pels grans
establiments comerciáis i no internalitzats per les em-
preses que en son titulars.

Va ser també des de la nostra for?a política que en
aquell moment també vam assolirel compromís de des-
envolupar un pía per la dinamització del comerc. urbá
amb una dotació económica adequada. Dir que, peí que
fa a aquest aspecte, aquests darrers dos anys també hi
ha hagut, no com s'ha dit fa una estona que no. una
dotació económica important peí que fa ais plans de di-
namització. aspecte per insistir-hi, que cree que cal
clarificar, perqué s'han doblat respecte a l'any 2003,
aqüestes dotacions ais plans de dinamització comerci-
al. No confonguem les coses.

Des de la nostra forca política, entenem també que hem
siaut i vam ser una referencia a rhorad'íntroduir nous

conceptes en tota la normativa que fací referencia al
món comercial. En aquest cas era la introducció, ente-
nem importantíssima, del concepte de trama urbana
consolidada. Hem buscat sempre, des de la nostra for-
c,a política, i ara mes que mai des del Govern, en aquest
cas, concretament, per part del Departament de Co-
merc., Consum i Turisme, el consens i la complicitat
deis sectors i la resta de torces polítiques. Aixó s'ha fet
des del principi. Es obvi que en la tramitado parlamen-
taria va entrar un avantprojecte que era com el que era,
pero, a través del contacte diari. sempre acompanyat
del Grup Socialista i d'Iniciativa... Tinguem ben ciar
que era del tot imprescindible arribar a un consens amb
els partits de l'oposició i també amb els sectors. I és
obvi que aquí també s'ha notat la petja deis partits de
l'oposició, pero també és obvi que qui ha definít el
model comercial, que queda ben ciar en aquesta Llei.
ha sigut el Govern, en aquest cas el Departament de
Comer?. Consum i Turisme.

S'ha buscat el consens. hi insisteixo. amb el sector i
amb la resta de forces polítiques, de cara, dones, a do-
nar un impuls definitiu i buscant sempre la considera-
ció del model comercial cátala, que és, com molt bé ens
explicava fa un moment l'honorable conseller Huguet,
deis mes eficients d'Europa; entre altres coses, per qué?
Dones per cinc coses básicament: el que genera mes
ocupació, el que preveu una míllorcompatibilitat de
formats, el que contribueix d'una forma mes clara a la
cohesíó social de les nostres viles i ciutats -recordar,
dones, el que ha passat recentment en un país ric com
és Fran?a-, el que distribueix millor la renda i el que
provoca menys mobilitat.

El Projecte de llei que se sotmet avui a aprovació repre-
senta la concreció de Tambit territorial on ha d'ímplan-
tar-se el comer? de gran formal a fi i efecte que les
noves implantacions no segueixin sent amenaces a la
vitalitat de les nostres ciutats.

Ja hem estat prou anys veient com l'excessiva discreci-
onalitat en les noves implantacions provocava noves
centralitats externes que afeblien la viabilitat de la eo-
hesió social i 1'economía d'aquestes. Calia, dones, un
nou impuls normatiu per avan?ar en els indubtables
beneficis que comportará per a la realitat estructural i
social deis nostres municipis una localització. hi insis-
teixo -una localització-, mes racional de les noves
implantacions comerciáis.

A la nostra realitat cultural, comer? és ciutat. és futur i,
sobretot, és un element de cohesió. En els propers anys
s'anirá demostrant els beneficis que per al conjunt de la
ciutadania haura suposat la introducció d'aquest nou
concepte de localització en l'ordenament comercial.

Som, dones, coherents amb la nostra trajectória quan.
en fer-nos carree de la política de comer? del Govern de
Catalunya, reflexionen! sobre com millorar el niarc ju-
rídic que haura de regular les implantacions comerciáis
en els propers anys i percebem la necessitat de revisar
la Llei d'equipaments comerciáis. Amb la mateixa vo-
luntat que amb la Llei del 2000 va substituir la del 1997.
només tres anys després, Tactual Projecte pretén ser
una adaptació del marc jurídic per al control de les
implantacions a Tevolució del comer? en els darrers
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anys i els nous requeriments de la defensa del model
comercial cátala.

Per aixó el projecte de la nova Llei d'equipaments co-
merciáis posa punt i final, aspecte importantíssim
d'aquesta Llei -Pespina dorsal, m'atreviria a dir, d'a-
questa Llei-. a les implantacions de grans establiments
comerciáis periferics que no fan ciutat. sino que contri-
bueixen. ho entenem des d'Esquerra Republicana, a
desertitzar-la. Amb la nova llei. només podrá implantar-
se la trama urbana consolidada i sempre que el dimen-
sionament del PTSEC ho permeti.

La mateixa llei determina que el PTSEC contindrá la
delimitado sobre el plánol de la trama urbana consoli-
dada deis municipis de mes de 25.000 habitants i capi-
tals de comarca, de manera que será objectivament i
públicament coneguda.

De la mateixa manera, el Projecte conté un acurat trac-
tament de les concentracions comerciáis, auténtics cen-
tres comerciáis periferics de facía, mitjan?ant un siste-
ma d'agregació. Es diu clarament i objectivament quan
es produeix una concentrado comercial i s"introdueix
la formado ex novo i el creixement de les existents.
Aspecte aquest a destacar, perqué en l'antiga llei, peí
que feia referencia a les concentracions comerciáis, no
hi havia cap tipus de regulació en aquest sentit.

Peí que fa ais criteris a valorar per a l'atorgament de
llicéncies comerciáis, es circumscriuen aquells que son
clarament objectius i objectivables, excloent els crite-
ris subjectius, alguns que es preveien en la Llei de I'any
2000. Es manifesta, així, una clara volunta! de transpa-
rencia que genera seguretat jurídica i fará que la nova
llei tingui credibilitat davant les instáncies. incloses les
de la Unió Europea.

Resumint: el compromís del nostre Grup Parlamentan
per un model comercial cátala básicament es resumeix
en tres aspectes. El primer: buscar I'equilibri deis dife-
rents formats sobre la base de potenciar el comer? de
petita i mitjana empresa. En segon lloc: igualtat d'opor-
tunitats en l'ordenament comercial, lliure competencia
que només és possible regulan! tres aspectes del mercat.
La idolatría del lliure comer? no corregeix necessaria-
ment les desigualtats, per una simple rao: el mercat no és
sinónim de justicia. Des d'Esquerra Republicana sem-
pre hem cregut..., des del nostre Grup Parlamentari som
partidaris de la regulació. I fa un moment, dones, ens
ho deia el mateix conseller. no només som partidaris
-en aquest cas. Esquerra Republicana- de la seva regu-
lació, sino també buscar plans de foment, que seria Pal-
tre aspecte també..., aquests dos.... molt a considerar.

Esquerra també ha tingut..., des del nostre Grup Parla-
mentari. a millorar el marc jurídic des de les implanta-
cions comerciáis, for?ant la creació de Pimpos! sobre
grans establiments comerciáis, la implantado de grans
establiments comerciáis en trama urbana consolidada,
sempre que el PTSEC ho permeti.

Resumint: busquem un nou enfocainent per un model
comercial amb una utilització racional del temtori,
basat en els principis de socialització de Pespai públic.
Volem un espai públic viu, segur, convivencial.... bé. el
que hem heretat del que ha estat sempre la ciutat medi-

terránia. També, en segon lloc. volem també un espai
sostenible, on la mobilitat siguí la mínima imprescindi-
ble, d'aquí la introducció del concepte de trama urba-
na consolidada. I, en tercer lloc, a destacar també que
volem una societat cívica on el comer?, sector estraté-
gic en la nostra economía, tingui un paper molt impor-
tan t a jugar.

A la nova llei, que aprovarem d'aquí a una estona, des-
tacaría dues novetats, principalmen!. La primera és la
priorització del comer? urbá, el concepte de trama ur-
bana consolidada, enfront del comeré, periferic en grans
superficies. I Paltre aspecte a considerar, que s'introdu-
eix de nou en aquesta Llei és la nova regulació deis no
alimentaris, aspecte aquest a teñir molt en compte amb
Pevolució que hi ha hagut aquests darrers anys en el
món del comer?.

Des del nostre Grup Parlamentari emplacem la conse-
lleria. agafant una proposta queja ha fet, que en el seu
moment va fer en forma d'esmena i discussió posteri-
orment en la Ponencia amb Convergencia i Unió, per
seguir treballant per regular per primera vegada Pex-
pansió deis centres d'oci, tot i que haig de dir que fíns
ara no hi ha hagut cap tipus d'estudi que hi faci referen-
cia... Pero, bé, agafem la proposta que ha fet Conver-
gencia i emplacem la conselleria que en un futur entri
en la regularitzadó d'aquests centres d'oci.

Des del nostre Grup Parlamentari, també emplacem a
estudiar la borsa d'amortitzacions, toi i que hem de dir
que hi ha una serie d'aspectes que s'haurien d'aclarir:
entre altrcs coses, creiem que seria necessária la recon-
versió deis usos.

I, ja. per anar acaban!, dir. dones, que és una llei con-
sensuada i, ho esperem. votada afirmativament per tots
els grups parlamentaris d'aquesta cambra. 1 hem vol-
gul. amb la confecció d'aquesta Llei. treballar per la
máxima transparencia i complicitat deis diferents sec-
tors a Phora. dones, de treballar en la implantado deis
diferents formats comerciáis en el nostre país.

Insistir, dones, amb les novetats que porta aquesta Llei,
que és el concepte de trama urbana i la regulació, per
primera vegada, deis no alimentaris.

Altres aspectes a destacar, també: properament. un cop
aprovada la Llei d'equipaments comerciáis, entrará en
informado pública el PTSEC, amb quatre anys de vi-
gencia, com molt bé s'ha dit.

També altre aspecte a destacar és que entrará en vigor,
dones, el nou Pía de dinamització del comer? urbá, tot
i que les votacions en comer?, en plans de dinamitza-
ció del comer? hi han sigut, i molt, dones, en aquests
darrers temps.

Agrair. dones, altra vegada, la presencia avui del sector.
Esperem, dones, que sigui una llei que, entre d'al tres
coses, aporti mes transparencia i mes complicitat en els
diferents sectors afectats. peí que fa, dones, a aquesta
Llei.

1, bé..., insistir en el fet que amb Paprovació quefarem
posteriorment de la reforma de la Llei d'horaris comer-
ciáis, básicament des del Departament de Comer?.
Consuin i Turisme. s'hauran fet quatre aspectes quejo
cree que son molt importants. En primer lloc, definir
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on, a través de la Llei d'horaris comerciáis: en segon
lloc. definir quin és el creixement -aixó ho farem poste-
riorment amb l'aprovació del PTSEC-, i, l'últim. definir
també, que ho farein a través del Reglament, quan i de
quina manera es faria el creixement de la implantado
deis diferents formáis comerciáis.

Moltes grácies.

El president

Té la paraula. en nom del Grup Parlamenlari d'Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa, I' il lus-
tre senyor Lluís Postigo.

El Sr. Postigo i García

Grades, senyor president. Honorable conseller. senyo-
res i senyors diputats. bé. ni" imagino que a aqüestes
alfades ja es deuen pensar que no els avancaré o no els
diré gairebé res de nou del que ja s'ha dit, perqué amb
una llei. dones, que disposa d'un consens com el que
s'ha anunciat fins al moment d'ara, evidentment els
arguments per posicionar-se amb relació a aquesta son
for?a coincidents.

Em permetran que faci quatre prévies o, en tot cas, que
m'adhereixi ais agra'íments que els diputats que m"han
precedit dones han fet. No els repetiré, m'adhereixo ais
que han fet, en concret, el senyor Pujol o el senyor Fer-
nández. Em sembla que no s'han deixat a ningú. i, per
tant. jo m'hi sumo.

Es un moment per felicitar-nos, perqué tot fa preveure
que aquest Projecte de llei. dones, tindra el vot favorable
de tothom. I aixo ha estat. com s'ha dit. grácies, dones.
a la tasca, important tasca que s'ha fet fins, praclica-
ment. fa cinc minuts. I. per tant, i en especial, perme-
tin-me, dones, que agraeixi l'enorme paciencia que la
Iletrada ha tingut amb tots nosalires.

En tercer lloc, el senyor Pujol comentava i deia que, bé.
que una de les coses que es marcaven com a objectiu
era fer-nos desdir de la intenció de plantejar, de tirar
endavant aquesta Llei. i que no se h'han sortit. Jo cree
que no se n'han sortit per una qüestió molt simple, i
és que ells han pogut constatar que aquesta Llei era un
gran pas endavant. i. per tant. que respon. i que el que
pretén és adaptar-se a aquesta evoludó constant a la
qual es feia referencia, no només ais requeriments eu-
ropeus, i que, davant d'una oportunitat com la que plan-
teja aquesta nova Llei, evidentment el que s'ha de fer
és sumar-s'hi.

En quart lloc, també s'ha fet la referencia, per part d'al-
gunsdels diputats que..., bé, s'ha actual com a partit de
comer?. A aqüestes alcades em sembla que..., i ho dic
com a representan! del Grup Parlamentan d" Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa.... bé, nos-
altres som usuaris del comer? amb els diferents for-
mats; estem en els governs de molts ajuntaments. i. per
tant, tenim tant d'interés com el que mes, com qualse-
vol deis diputats que están aquí, en acontentar i en sa-
tisfer i en resoldre els problemes de pobles, de ciutats
i de sectors. i en aquest cas del sector del comer?. 1, per
tant. ens sentim tant partit de comen; com s'hi pot sentir
qualsevol altre. Només aquest petit aclariment.

Llavors, ja, per entrar en materia i sense voler-me allar-
gar, perqué ja dic que em sembla que els arguments a
aqüestes alcades ja son forca redundants. El nostre po-
sicionament és favorable a aquesta Llei per quatre mo-
tius, básicament, perqué ha respost, aquest Projecte de
llei, aquesta Llei, a quatre voluntats, i ha aconseguit
quatre objectius. Es a dir que aqüestes quatre voluntáis,
finalment, ho pensem nosaltres, shan aconseguit.

En primer lloc, la voluntat de preservar un model, un
determina! model de ciutat en qué él comer?, com ja és
sabut per part de tothom, és un factor determinant en la
configurado d'aquest model de ciutat: el model de ciu-
tat mediterrani. vital, mes apte per la convivencia, mes
segura, que defuig la desertització. que pretén ser soci-
alment cohesionada. Un model de ciutat complex on
busquem de forma intencionada la mixticitat d'usos. i,
per tant, que Tus comercial es barregi amb el residen-
cial i amb el de servéis, potenciant els centres urbans,
els centres comerciáis davant d'altres niodels de ciutat
que el que busquen és expulsar tois aquells usos que
son molestos i enviar-los, dones, tora deis centres ur-
bans i cap a la periferia. Aquest no és el model que nos-
altres defensem.

Un model de ciutat compacte, que aposta per una uti-
lització racional del territori i una ocupació racional
d'aquest. que redueix la mobilitat forjada, que busca la
proximitat, que evita els despla?aments i, en conse-
qüéncia. també evita una major contaminado atmosfé-
rica i la congestió deis sistemes viaris.

Es cert que planteja altres reptes: defugim o volem evi-
tar aquesta congestió deis sistemes viaris. pero correm
el risc que el sistema de carrers deis nostres pobles i
ciutats quedin congestionáis, i. per tant, és un repte que
hem d'intentar resoldre, hem de buscar solucions, dones,
per a aqüestes árees de carrega i descárrega que es deia,
d'aquestes necessitats de zones d'aparcament i altres:
pero, de ben segur, s'aconseguira.

Aposta, dones, per la sosteníbilitat. atesa. dones, la seva
eficiencia quant a l'ús deis recursos energétics. Es un
model de ciutat, el que busca la Llei i peí qual aposta,
en qué es vol que formi part d'una veritable xarxa de
ciutats i que potencií un reequilibri territorial.

En segon lloc. la Llei buscava i tenia una clara volun-
tat de preservar un model determina!, o de preservar el
model de comer?, i en aquest cas, nosaltres consideren!
que s'aconsegueix, eh? Millor dit, no preservar, sino
fins i tot reforcar el model cátala de comer?, el model
de proximitat. urbá, de proximitat, basat en petites i
mitjanes básicament empreses. I com s'aconsegueix
aquesta voluntat? Com s'aconsegueix aquest objectiu?
Per una banda, amb la regulació de les condicions per
a la implantado deis equipaments comerciáis i. en se-
gon lloc. amb la promocíó de la reforma i I'adaptació
deis equipaments comerciáis existems. També deia el
representant de Convergencia i Unió que el projecte
inicial, el Projecte de llei inicial que es va posar sobre
la taula oblidava el comer? existent. No hi estic d'acord.
En cap moment -en cap moment-, perqué, és a dir.
malgrat que el projecte inicial no preveiés els plans de
dinamització, en tot moment es va dir que la reglamen-
tado i el desenvolupament d'aquesta Llei tenia en
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compte i tenia la voluntat que aquests plans de dinamit-
zació tiressin endavant. I. per tant, en cap moment
s'oblidava el corriere existent, tot al contrari.

Peí que fa a la regulado de les condicions. es pretén i
es vol conduir. com ja s'ha dit, les noves implantacions
comerciáis a les trames urbanes consolidadas. Es voi
aturar la creació i el creixement d'aglomeracions co-
merciáis periferiques i es vol controlar l'expansió deis
diversos operadors en el territori i, per tant, ordenar la
nova oferta.

En tercer lloc, la Llei tenia la voluntat i aconsegueix de
satisfer les necessitats deis ciutadans. Les necessitats
comerciáis deis ciutadans, de les persones, deis usuaris
deis espais comerciáis. I. per tant, aconsegueix, també.
resoldre aqüestes necessitats peí que fa al proveíment
deis productes de consum quotidiá, resoldre també les
necessitats d'altres aspectes mes de carácter lúdic, el
famós, dones, anar de compres, conegut per tothom.
que son de consum no quotidiá. També aconsegueix
garantir la llíbertat d'elecció, eh?, amb l'equilibri entre
els diferents formats, amb una oferta diversificada i
plural en termes de qualitat, de quantitat, de preu i de
característiques deis productes.

I, per últim. una darrera voluntat que es perseguía des
del primer moment i que s'ha aconseguit i. per tant. és
un objectiu també aconseguit, és voluntal de consens.
Ja dic, és una voluntat que es buscava des del primer
moment i que s'ha maniingut, ja dic, fins fa práctica-
ment cinc minuts abans d'aquesta intervenció.

Voluntat de consens que ha aconseguit, entre altres
coses, dones, que les dues esmenes a la totalitat que ni
havien es retiressin i que, lógicament, ha comportat,
perdó. una esmena a la totalitat, i que lógicament ha
comportat redibuixarel projecte de llei inicial que es va
posar sobre la taula. La voluntat ha estat de tots, el
mérit era sembla que ha estat de tots. I, per tant, el Pro-
jecte de llei inicialment presentat, dones, ha estat míllo-
rat de forma sensible.

Per últim també coincidir en un darrer aspecte, al qual
també s'ha feí esment, aquí hem establert les bases,
hem marcat uns criteris, es veu quina és la voluntat cla-
ra a l'hora normativitzar, diguéssim. el sector. Ara
queda arribar a la concreció, el desenvolupament regla-
mentan, ['elaborado del Pía territorial sectorial d'equi-
paments comerciáis. I, per tant, el nostre prec i estem
segurs, estem en la confianza deis técnics i els respon-
sables del Departament, que es mantindran aquests
mateixos criteris, aquests mateixos valors que la Llei
planteja en el desenvolupament reglamentari i en 1'ela-
borado del Pía territorial sectorial.

Res mes, i moltes grácies.

El president

Grácies.

Dones, cridem a votació.

(Pausa ¡larga.)

Peí Grup Parlamentan del Partit Popular de Catalunya
vol anunciar retirada d'esmenes, concretament, senyor
Llobet?

El Sr. LEobet Navarro

President, sí, per anunciar la retirada de les números 2.
4,11,12. 13, 16, 19,20,23.26.27,28,29,30,35.43.
49, 50, 51, 52 i 55.

Grácies.

El president

Senyor Oriol Pujol.

El Sr. Pujol i Ferrusola

Grácies, senyor president. Per anunciar també la retira-
da d'un paquet d'esmenes que relaciono, com son la 1.
la 5. la 6, la 7, la 17, la 21. la 24, la 37, la 38, la 39, la
40, la 46. la 56 i la 57.

(Pausa ¡larga.)

El president

Comenc,arem la votació de les esmenes del Grup Par-
lamentan de Convergencia ¡ Unió.

Votarem. primer, l'esmena número 3, a sol-licitud del
Grup Parlamentan Socialistes - Ciutadans peí Canvi.

Per tant, votem l'esmena número 3.

Comenta la votació.

Aquesta esmena ha estat aprovada per 130 vots a favor.

A continuació farem una segona votació amb íes esme-
nes números 9. 10. 31, 58 del Grup Parlamentan de
Convergencia i Unió.

Comenta la votació.

Han estat rebutjades per 44 vots a favor i 86 vots en
contra.

Votarem, seguidament, les esmenes del Grup Parlamen-
tan del Partit Popular de Catalunya. En una primera
votació, separada a petició del Grup Parlamentan de
Convergencia i Unió, votaríem les esmenes números
15. 18, 34.41,44, 54 i 61.

Comenca la votació.

Parem la votació.

Senyor Sirera... Ah!, perdó, senyor Llobet.

El Sr. Llobet Navarro

La votació separada es deu referir a les que havia ano-
menat abans, la 2, la 4, que estarien amb el número de...

El president

Senyor Llobet, ara estem fent votació de les esmenes
del Grup Parlamentan del Partit Popular, a petició de
Convergencia i Unió.

O sigui, votem, repeteixo perqué no hi hagi dublés, les
esmenes números 15, 18, 34, 41, 44, 54 i 61.

Comenta la votació.

Aqüestes esmenes han estat rebutjades per 14 vots a
favor i 116 vots en contra.
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Ara fem una segona votació amb les esmenes números
14, 33, 36, 48, 53, 60 i 62.

Comenca la votació.

Han estat rebutjades per 3 4 vots a favor, 44 abstencions
i 71 vots en contra.

Ara votarem l'esmena número 25 -l'esmena número 25.

Comenta la votació.

Han estat rebutjades per 58 vots a favor i 72 vots en
contra.

Ara votarem les esmenes transaccionals sobre les esme-
nes números 8, 22, 32, 42, 45, 47 i 49 del Grup Parla-
mentan de Convergencia i Unió, i les esmenes técni-
ques 45, 47 i 59.

(Pausa llarga.)

Sobre les esmenes transaccionals que hem dit. votarí-
em, a sollicitud del Grup Parlamentan del Partit Popu-
lar de Catalunya, les esmenes transaccionals amb els
números 1, 5, 6 i 7. Corréete? Ha quedat ciar? (Pausa.)

Comenca la votació.

Han estat aprovades per 117 vots a favor i 13 absten-
cions.

Farem ara una segona votació amb la resta de les esme-
nes transaccionals i les esmenes técniques.

Comenca la votació.

Han estat aprovades per 130 vots a favor.

Ara procedirem a la volació de la resta del Projecte de
llei. Votarem, en un primer bloc, els anieles de la Llei
que son eís següents: I'article 4, apartat 1, 4. 6 i 7; ar-
ticle 7.5, i article 18.1.

Comenca la votació.

Han estat aprovats per 116 vots a favor i 14 abstencions.

Ara votarem, en un segon bloc, básicament els apartats
3 i 5 de 1"article 4.

Comenca la votació.

Han estat aprovats per 72 vots a favor, 57 abstencions
i 1 vot.en contra.

Seguidament votarem els següents anieles, específica-
ment -i els prego una mica d'atenció-: de I'article 9.a,
el text que diu: «De manera que no es pot utílitzar cap
establiment que no s'ajusti a la totalitat de les determi-
nacionsdel Pía»; tot 1'apartat 9 de I'article 12; de I'ar-
ticle 15.4 des de «en qualsevol cas» fins a «Pía territo-
rial sectorial d'equipaments comerciáis revisat». i de la
disposició transitoria tercera des de «així mateix no
s'ha d'emetre» fins a «de conformitat amb I'article 7».

Dones, comenta la votació.

Han estat aprovats per 116 vots a favor i 14 vots en
contra.

Votarem finalment la resta d'articles del Projecte de llei.

Comenca la votació.

El Projecte de llei d'equipaments comerciáis ha estat
aprovat per 130 vots a favor.

Projecte de llei de modificado de la
Llei 8/2004, del 23 de desembre, d'ho-
raris comerciáis (trarn. 200-00041/07)

El tercer punt de l'ordre del dia és el Projecte de llei de
modificado de la Llei 8/2004, del 23 de desembre,
d'horaris comerciáis, que s'ha proposat de tramitar en
lectura única. D'acord amb I'article 118 del Reglament.
i a iniciativa de la Junta de Portaveus, la Mesa propo-
sa al Pie de la cambra que aquest Projecte es tramiti
directament i en lectura única. Si no hi ha cap objeccíó
0 cap oposició, ho considerarem aprovat per assenti-
ment. (Pausa.) Per tant, es tramitara en lectura única.

Procedirem ara al debat d'acord amb les normes esta-
blertes per ais de la totalitat, i, tot seguit, el conjunt del
Projecte se sotmetrá a una sola votació.

Té la paraula per presentar la iniciativa, per part del
Consell Executiu, l'honorable conseller de Corriere,
Turisme i Consum, senyor Josep Huguet.

El conseller de Corriere, Turisme i Consum

Grácies, senyor president. En aquest monográfic de
comerc, i a partir de l'acord a qué hem arribat, seré
molt breu. perqué parlem d'un serrell d'una llei apro-
vada ja fa uns mesos, i, per tant, no m'hi entretindré
excessivament. Pero forma pan d'un paquet, forma part
del paquet de regulació, de regulació del món del co-
merg. Fa uns mesos vam aprovar la Llei d'horaris co-
merciáis; avui. la Llei d'equipaments. T. a causa d'una
tramitado una mica complexa a Madrid, es van produir
petites disfuncions entre la Llei aprovada a Madrid i la
Llei aprovada a Catalunya, malgrat la voluntat explícita
de tots els grups que, per primera vegada en la historia,
1 no és menor, el tema, els horaris comerciáis a Catalu-
nya coincidissin amb els horaris comerciáis que es po-
saven en marxa en el Congrés deis Diputats.

Per tant, consultat el sector -consultat el sector-, tot el
sector, la conselleria va decidir entrar en una via de
negociació per evitar entrar en un conflicte de compe-
téncies que l'únic que podria portar és a desestabilitzar
la Llei catalana d'horaris i, per tant, deixar una insegu-
retat jurídica al sector.

Per tant, avui portem aquí, en compliment de la Reso-
lució 212/7 d'aquesi Parlameiu. aquesta petita modifi-
cado, que és procedent de la constitució d'un grup de
treball entre totes dues administración.1;..., i s'arriba a un
acord en el qual la part catalana queda ciar que no renun-
cia a exercir les seves competéncies. Aqüestes compe-
téncies entenem que amb el projecte d'estatut en mar-
xa quedaran definitivament assignades a Catalunya, i
acabarem un litigi que ha durat mes de vint anys. Per
tant, no era el moment d'obrir un front quan, en reali-
tat, aquesta batalla próximainent quedará superada.

En tot cas, aquest acord preveu que l'Estat modifiqui -i
aixó ho faran a primers de febrer, és el compromís-
1'article 5.3 de la Llei 1/2004, d'horaris comerciáis, i
que la Generalitat -és el Projecte que avui sotmetem a
considerado-es comprometí a la modificado de I'ar-
ticle 2.1, apartat i, de la Llei. Per tant, és una modifica-
do puntual, on parlem del fet que aquesta exclusíó de
l'horari general queda circuinscrita a establiments
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d'alimentació de menys de cent cinquanta metres qua-
drats. i la forquilla horaria també queda superada.

El mateix acord deixa constancia, dones, que aquests
pactes assolits son sense perjudici que la part catalana
no renuncií a continuar reivindicant, i així ho fem a tra-
vés de I'Estatuí, la competencia propia en aquest ámbit.

Aquest acord és un bon acord: permet aplicar la totalitat
de la Llei catalana: l'Estat també es compróme! a mo-
dificar la seva Llei. I el preu del no-acord hauria estat
pitjor, óbviament, per a tot el sector. Leventual interpo-
sició d'un recurs per part de la Generalitat comportaría
automaticament. per reacció. un recurs del Ministeri
d'Indústria i Corriere, que ens deixaria en una situació
complicada, tenint en compte que les sentencies del
Constitucional solen durar molts anys, uns set anys. I si
fos desfavorable la situació, llavors. ja es perllongaria
indefinidament. Cree que Fobligado del Govern és ser
realista en aquests casos i, previa consulta al sector, ha
actuat de la forma que li corresponia. Som conscients
que una part de Foposició esta en contra d'aquesta re-
solució. És legítima, la seva posició, pero també han
d'entendre que el realisme i la volunta! de no fer mal al
sector és el mal menor, un mal menor que és un molt
petit mal menor.

Aquesta modificado permet, permet clarament, dones,
que, per primera vegada, hi insisteixo, en la historia, els
horaris comerciáis a Catalunya siguin els mateixos que
els horaris comerciáis a Madrid. I no és per imposi-
ció d'allá cap aquí, sino que. majoritariament, el mo-
del d'horari comercial a Madrid, per primera vegada, és
determinat i és impulsat des de Catalunya. I aquesta
també és la novetat.

En tot cas. senyores i senyors, com que m'havia com-
promés a ser breu. només..., abans, quan fas llistes llar-
gues d'agraíments, me n'he deixat un que era essenci-
al: al secretari general del meu Departament, que no
només ha tingut un paper important en aquesta Llei,
sino queja va participar, en unes altres condicions, en
Facord i el consens de Fanterior Llei d'equipaments
comerciáis. Per tant, també una felicitado al secretari
general, Alfons García.

Grades, senyor president, senyores i senyors diputats.

El president

Per fixar la posició sobre el text de! Dictamen, teñen la
paraula els grups parlamentaris. En primer lloc. en nom
del Grup Parlamentari de Convergencia i Unió, pot fer-
ho fillustre senyor Caries Pellicer.

El Sr. Pellicer i Punyed

Grades, senyor president. (Ilustres senyors diputats i
diputades, honorable conseller..., saludar el sector co-
mercial, Confederació de Comerc de Catalunya, F Agru-
pament de Botiguers de Catalunya, els marxants, la
Pimec, la Fecom de Lleida. il-lustres avui convidáis,
també, i amics.

En el Pie passat de pressupostos els vaig dir que vostes
no creien en el model comercial cátala, i avui els dic
que la premissa per creure-hi és defensar les competen-
cies que des de l'any 80 té atorgades la Generalitat i el

rol que aquest Parlament té en aquesta materia i en
mol tes altres.

Tres motius. Primer mottu: com s'atreveixen a portar al
Parlament avui un projecte de llei que renuncia a les
competencies en horaris comerciáis? No és una cosa
petita ni una cosa menuda, senyor conseller. Com s'atre-
veixen a fer passar aquesta modificado de la Llei per
lectura única només per fer callar Foposició? Com
s'atreveixen a carregar-se la Llei d'horaris comerciáis
aprovada per unanimitat en pie el desembre del 2004 i
en menys d'un any? Com s'atreveixen a carregar-se
Fautogovern, vostes que en fan bandera? No ens han
donat ni tan sois la possibilitat d'incidir-hi vía esmenes,
0 ponéncies o comissions. Vostes ho porten directament
al Pie i aquí s'ha acabat, sabent que no tindrien unanimi-
tat en aquesi tema, vulnerant els drets com a grup parla-
mentari i obstaculitzant la tasca del primer grup d'aques-
ta cambra i aquest Parlament.

La nosira posició, senyores i senyors diputats..., no hem
tingul opció de defensa. Es. precisament, la defensa del
nostre model cátala de comerc la que ens interessa,
defensar les competencies que avui encara están regu-
lades per FEstatut de l'any 80.

Quan el 2004 aquest Parlament va aprovar la Llei d"ho-
raris comerciáis várem manifestar la satisfacció, i Con-
vergencia i Unió els primers. per una llei que responia
a les necessitats deis comerciants i deis consumidors
catalans. Quasi en parallel, dos dies abans, una llei, la
llei Montilla. una llei que millorava aspectes del Reíal
decret 6/2000, de libera! ització -que estava fet peí PP-,
pero que mantenía el carácter basic de la llei estatal,
també s'aprovava. En aquest aspecte, deixi'm dir que la
llei Montilla és clónica del Reial decret. I una primera
considerado, aquí: seguidisme del PP. senyor Bernar-
do, seguidisme del PP. Sí! -sí!, ja pot anar dient. No
reconeix a Catalunya alio que li atorga FEstatut i que
diverses sentencies del Tribunal Constitucional han
anal confírmant. La llei Montilla reprodueix Fincís se-
gonde Fapartat tercer de Farticle43del Decret de juny
de 2000 pe! que fa referencia a Fordenado d'horaris
comerciáis en estabüments de menys de tres-cents me-
tres quadrats. El ministre Montilla. en definitiva, seguía
considerant que la competencia final en materia d'ho-
raris comerciáis l'ostentava l'Estat. Aixó ho defensava
a Fempara d'una competencia exclusiva d'ordenació
económica general de FEstat i deixant sense forca la
competencia exclusiva que en materia de comerc té el
nostre Govem de la Generalitat.

Convergencia i Unió, senyores i senyors diputats,
dones, s'oposa frontalment a dotar de carácter basic la
Llei estatal en un tema que correspon a la Generalitat
1 en que. per cert, l'any 2000 ja várem presentar nosal-
tres dos recursos d'inconstitucionalitat.

On soin ara? Tenim un govern amic a Madrid que no
ens ha servit de res; o bé vostes. des del tripartit, no han
fet res. que és el mes segur.

Segona consideració: seguidisme de l'Estat. I no només
no han permés respectar les competencies que tenim.
sino que han impedit la presentado d'un recurs d'in-
constitucionalitat. Vostes hi varen votar en contra, i va
ser sorprenent. Fins i tot, van votar en contra d'aquest
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recurs quan venia avalat per un dictamen del Consell
Consultiu que afinnava la ínconstítucionalitat del carác-
ter básic d'aquesta Llei. Quantes vegades vostés han
apellat ais dictamens del Consell Consultiu en la nego-
ciació de ]'Estatuí? No eren vostés els que van defen-
sar a tort i a dret que els dictamens del Consell Consul-
tiu eren materia sagrada? O només tío son quan els
convé i quan els interessa?

1 aquí, senyors diputats del tripartit. s'han carregat Pau-
togoveni. tant que en fan bandera. En dos anys de go-
vern tripartit, a mes de no fer res, s'hari carregat 1'au-
tonomía en materia d*horaris comerciáis. Ja pot fer anar
el cap, senyor Bernardo, pero és així. Podran fer les
repeticions del pacte del Tinell que vulguin. podran
reivindicar un Tinell 2. un Tinell 3. com en vulguin dir,
voldran dissimular fent-nos mirar a un altre lloc. pero
el cert és que Pautogovem no l'hauran defensat, i el que
cal, precisament. és refor^ar-lo.

Entenem part de l'acord. pero. El conveni bilateral amb
l'Estat, en tant que buscava donar.... al sector..., es veia
el sector indefens per dues Ueis. Pero també era evident
que el PSOE no es posaria d'acord en l'ámbit de les
competencies. I és per aixó que ens preguntem: aquest
acord, que va escriure que «ambas partes consideran, a
pesar de que no existe una plena coincidencia en cuanto
al alcance que se atribuye a los títulos competenciales
respectivos invocados..., resueltas las discrepancias
manifestadas en relación a los preceptos contemplados
en el acuerdo, queda concuida la controversia plantea-
da»... Tan senzill. no hi ha conflicte, s*ha acabat la re-
ivindicado. Resultat: Catalunya perd.

El Govern té la responsabilitat de buscar estabilitat; és
evident. Pero d'aquí a acceptar el carácter básic d'una
llei Montilla i, per tant. actuar en contra de l'Estatut
actual és ciar que no s'entén. El Govern amic és amic,
per tant, segons quan i segons com, i el que hauria de
fer és defensar els interessos de Catalunya. No es van
atrevir a presentar recurs en el seu moment i tampoc es
va evidenciar en aquest acord que en el tema competen-
cial no hi hauria acord. Renunciar, dones, a la compe-
tencia exclusiva no és ser un govern catalanista.

On és el debat de demanar competencies exclusives
en el nou Estatut? Amb quina cara ens presentaren! ara
-en plural, els ho dic- a negociar el nou Estatut a Madrid
si a la mínima ens abaixem els pantalons tots plegats?

Bé. dones, ja latenimaquí, la Llei. Un anide -un. Vos-
tés sabrán on son, si és que ho saben. Pero a partir de
Paprovació d'aquesta Llei no existirá cap limitado per
ais establiments d'alimentació de menys de cent cin-
quanta metres quadrats. I sempre amb Pamenaca pen-
dent de la Llei espanyola. Sempre la tindrem al damunt.
Pensin-hi: Catalunya perdrá avui la capacitat d'ordenar
els horaris comerciáis en trenta mil deis cent mil comer-
eos. Amb un sol anide hem perdut un llenc.ol en mate-
ria de comer?.

1 el comerc és competencia exclusiva nostra. Aixó ho
deia el senyor Serret aquí, molt cofoi. Pero sembla prou
evident que no ho interpreten! de la mateixa manera. El
nou Estatut. en el seu article 121, diu: «La competen-
cia exclusiva en materia de comer?, fires ¡ expressainent
la reeulació deis horaris comerciáis». Hi insisteixo:

quina credibilitat tenim en aquest camp quan, tot i re-
soldre temporalment el conflicte, i necessáriainent
l'acord, s'evidencia una laminado' clara d'aquesta
competencia de comerc? Quina garantía tindran a pattir
d'ara els ciutadans i ciutadanes de Catalunya quan vos-
tés defensin Catalunya?

Creieni, i cree fermament, que fem una passa enrere. Si
renunciem a alio que ens és propi. si renunciem a pre-
sentar recursos quan la invasió de competéncies és fla-
grant. ens haurem de resignar a ser una comunitat au-
tónoma mes sotmesa a les directives de Madrid, com es
veurá avui amb aquesta Llei. I em resisteíxo a pensar,
senyores i senyors diputats, que renunciem a defensar-
nos. I no vull caure tampoc en la temptació que fem tot
aixó per evitar un problema al senyor Montilla. No hi
vull caure. O sí? O sí que és per aixó?

Perqué, és ciar, tornant a l'acord, els recordó que traii-
quillhzem el sector, d'acord, pero també obliga el Go-
vern espanyol a modificar la llei Montilla. Ens poden
dir per qué ells no ho fan, si ho pensen fer? O quan ho
faran? Ens poden dir per qué ho hem de fer nosaltres i
no ells? És important. dones, que s'ho repensin. Si el
carácter básic es manté en la Llei estatal, aixó fará. en
una societat que ja disposa d'uns horaris amplis, diaris
de comerc., que el debat de la conciliació de la vida la-
boral i familiar, que el debat sobre si els diumenges son
festius o no festius no es faci en aquesi Parlament. sino
que es faci a Madrid, la qual cosa és una llástima.

Convergencia i Unió celebra, per tant -perqué sempre
ho han fet així-, que vostés des del Govern vulguin
donar estabilitat, com no pot ser d'una altra manera
-la feina del Govern és donar estabilitat. Fins i tot po-
dem entendre part d'aquell acord. pero Convergencia i
Unió no pot jugar, ni jugará mai el joc de cedir la de-
fensa del nostre país, alió que és nostre, davant les de-
pendéncies foranes.

Aquesta modificado de la Llei és un exemple de de-
pendencia i de submissió, i a mes a mes. amb l'Estatut
actual és innecessária. Per aixó votarem negativament,
votarem en contra d'aquesta Llei.

Davant els interessos peregrins que hi ha en la defensa
d'aquesi cas que s'ha estat parlan! avui vostés hauran
de respondre davant deis ciutadans i davant deis comer-
ciants que es veuran perjudicats.

Es per aixó, senyores i senyors diputats, que el nostre
Grup Parlamentan votará en contra d'una llei que con-
siderem que clarament atempta contra alió important,
i els ho recordó: atempta contra les competéncies ex-
clusives de la Generalitat en aquest camp. i, ho repetei-
xo. no ho diem nosaltres, el comerc, és competencia
exclusiva nostra. Davant d'una negociado d'un estatut,
necessitem mes que mai fermesa en aquest i en molts
ámbits. I és per aixó que nosaltres tenim clara, com
sempre, la defensa del comerc,, la defensa del país.

Moltes grácies, senyor presiden!, senyores i senyors
diputats.

El president

Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari d'Esquer-
ra Republicana de Catalunya, Pillustre senyor Alfons
Quera.
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EE Sr. Quera i Carré

Bé, senyor presiden!, senyores i senyors diputats, abans
de comencar la meva intervenció peí que fa al puní
objecte, avui, de defensa per part nostra de la modifi-
cado puntual de la Llei d'horaris comerciáis, m'agra-
daria, dones, dir, en primer lloc, en aquest cas al senyor
Pellicer. diputat del Grup Parlamentan de Convergen-
cia i Unió, que a vegades en la vida val mes estar apro-
ximadament en el cert que estar exactament equivocat.
Vosté, si m'ho permet. el que ha fet avui és simplement
llegir el guió que li van escriure, o bé ahir, o bé fa dos
anys, amb tot el que ha parlat. de la manera que ha par-
lat, per exemple, i entre altres coses..., i inés, després
d'una aprovació com la que hem fet fa un moment,
amb Paprovació de la Llei d'equipaments comerciáis,
que vosté s'emplena la boca que només representen el
sector del comer? vostés. Si us plau, ja n'hi ha prou
d'aixó! La prova claríssima és que, també amb el vot
favorable del seu Grup, s'ha aprovat una llei tan impor-
tant com la Llei d'equipaments comerciáis, on aquí, per
cert, el diputat del seu Grup ha jugat un paper diría que
destacat, tot i que en la intervenció que avui hagi pogut
fer hi han hagut petites discrepáncies, pero a! final sem-
pre ha actuat. des del passat mes de maig, amb ganes de
buscar un consens.

Jo..., vosté. avui, la intervenció que ha fet. senyor Pe-
llicer -i H dic «de bon rotllo», alio que diuen. no?-, no
Pentenc. No Pentenc, perqué, a Panterior Pie que es va
tractar aquest punt, concretament Paprovació de la Llei
d"horaris comerciáis, bé, ja es va insistir que. en conver-
ses que s'havia tingut amb el sector, el que era del tot
básic era no posar mes boira, confusió, inestabilitat al
sector. I d"aquí, dones, la via negociadora que es va en-
gegar des del Govem. en aquest cas, encapcalat peí
mateix conseller Huguet, de cara a arribar a una ente-
sa amb Madrid; entesa que avui es confirma amb la
modificació puntual d"aquesta Llei, on voldria recalcar
dos aspectes.

En primer lloc, la Lleicatalana deis horaris comerciáis
no és molt diferent de la Llei aprovada a Espanya, peí
que fa també ais horaris comerciáis. Per primera vega-
da hi ha hagut, en aquest cas, sí. un govem amic que el
que ha fet és també aprovar una llei, per no dir igual,
molt semblant a la Llei d'horaris comerciáis d'aquí
Catalunya. Dic aixó, perqué, amb Pacord a qué es va
arribar també en la Comissió bilateral que es va crear
en el seu moment, davant d'aquest conflicte de compe-
téncies entre una llei ¡ una altra. el que es va fer, entre
altres coses, va ser el que ens demanava el sector, que
és buscar estabilitat i intentar buscar la via negociado-
ra amb el Govem, amb el Govern espanyol.

Bé. des d'Esquerra entenem i valorem des del nostre
Grup Parlamentan com a molt satisfactori aquest acord,
ja que Pobjectiu principal que es proposava i que el
mateix sector demanava era trobar, buscar tots els ca-
mins de cara a aconseguir assolir la seguretat jurídica.
Tal com ha comentat, dones, fa una estona el mateix
conseller en la presentado, la dinámica alternativa que
aquest acord hagués provocat és una manca d'entesa en
dues administracions. hauria suposat un creuament de
recursos d'inconstitucionalitat amb la consegüent inse-
guretat jurídica. Parallelament. també s'hauria provo-

cat una situado en qué els principáis objectius que va
fixar la Llei d'horaris catalana no s'haurien pogut com-
plir. Per tant. el primer de tot era aconseguir el compro-
mis de no imposar recursos d'inconstitucionalitat cre-
uats. Aquest era el mandat del mateix sector, com deia
abans. Ja s'han esmentat les conseqüéncies que hauria
provocat una manca d'entesa entre administracions:
conseqüéncies que van ser tractades en les reunions que
es van mantenir amb el sector i que aquest va conside-
rar molt mes perjudicials que un eventual reajustament
de determináis preceptes d'ambdues liéis, com final-
ment s'ha produit.

Finalment, i acabo, el que sí que provoca certa preocu-
pado, en aquest cas, al Govern. és tot el que fa referen-
cia a aquesta Llei d'horaris comerciáis, que pugui pro-
vocar altra vegada la creació de liéis de base que
eliminin les competéncies que actualment té PEstatut,
o bé que tindrá, en un futur, l'Estatut aprovat el passat
30 de setembre. El que hein de fer és, tots els grups
parlamentaris de Catalunya en aquest cas. vetllar per-
qué, a través de Ueis de bases, peí que fa. dones, a aquest
sector, concretament en Paspecte d'horaris comerciáis,
no quedin malmeses les competéncies que establirá en
un futur el futur Estatut.

Insisteixo. el que s'ha aconseguit amb aquest acord, fet
a través de la Comissió bilateral Govem de la Genera-
litat i Govem de PEstat espanyol, és crear tranquil litat,
esiabilitat al sector. I tot Paltre és fer volar coloms i
realment no aplicar el que entenem nosaltres que s'ha
d'apücar, que és el model cátala del comerc de tots. i
no d'un grup concret.

Moltes grácies.

El president

Té la paraula el senyor Bernardo Fernández, peí Grup
Parlamentari Socialistes - Ciutadans peí Canvi.

El Sr. Fernández Martínez

Grácies, senyor president. Senyores diputades, senyors
diputats. fa una mica de fred avui. aquí, sembla. A veu-
re si escalfem una mica aixó i puja la temperatura, per-
qué aixó está molt fred.

Mirin, el passat 17 de marc d'enguany. el primer Grup
de l'oposició. és a dir, Convergencia i Unió, ens posava
sobre la taula una proposta de recurs d'inconstituciona-
litat contra la Llei de PEstat 1/2004, del 21 de desem-
bre. d'horaris comerciáis: és a dir, la mal dita -no «mal-
dita», sino «mal dita»- llei Montilla, perqué té un nom
í té una numerado. Pero bé, tant se val! Després de lle-
gir i rellegir diverses vegades el Díari de Sessions
d'aquella data, he arribat a la conclusió que Pesmenta-
da proposta eslava basada en dos eixos basics: Per una
banda, una suposada defensa del model de comerc cá-
tala.... per cert, aquest model que el senyor Pellicer ens
deia. el día de les esmenes a la totalitat, que I'havia in-
ventat Convergencia -dones sí que saben fer coses, eh?
Dones una defensa d'aquest model de comer?, i, per
altra banda, la teórica defensa de Pautogovern de la
Generalitat: és a dir. la teórica defensa del Govem de
Catalunya o... -potser existia una altra rao no explici-
tada aleshores, pero que era Pauténtic objectiu de la
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iniciativa-: obrir una escletxa entre els grups del tripar-
til i buscar la confrontado per la confrontado: posar el
dit a l'ull. que diríem en tenues colloquials.

Tinc la percepció que aquesta era la veritable finalitat
de I*esmentada proposta de recurs, pero com que no ho
puc demostrar, no hi insistiré i em quedaré amb els ar-
guments formáis. Aquests. els objectius fonnals. son
dos plantejaments absolutament respectables, i. jo diría
mes, compartas peí cent per cent deis diputats i dipu-
tades d'aquesta cambra. Ara bé, que compartim objec-
tius no vol dir. ni de bon tros, que compartim la mane-
ra de portar-los a terme. Per aixó. aleshores. des del
meu Grup. juntament amb els altres grups de I'esquer-
ra, várem volar en contra de la proposta. I amb tota sin-
ceritat, avui podem dir que no ens vam equivocar, que
várem encellar.

Han passat deu inesos, i avui, sense cap dubte. podem
dir que aquell comer? -que. per cert. no és exclusiu de
ningú, que d"una manera o una altra tots hi contribuím-
és mes fort i está mes ben posicionat que aleshores.
I aixó no és mérit de cap diputat. ni tan sois del Govern;
aixó és mérit deis comerciants i, si em permeten Fex-
pressíó, deis botiguers. Es mérit i és grácies a aquells
que cada matí aixequen la porta del seu establiment, és
mérit d'aquells que están dotze hores darrere el taulell.
Aquesta gent és la que té dret a penjar-se les medalles,
si és que aquest dret és d'algú, i no pas alguns represen-
tants públics que, farcits de demagogia, s'emboliqüen
la bandera ¡ pugen a aquest faristol. fent el mateix discurs
que es feia deu. quinze o vint anys enrere. No se n'ado-
nen vostés, no s'adonen que els teinps canvien i que ara
estem en época de diáleg. de conversa i de pacte?

Pero tornem al principi, no perdem el fil. Se'ns deia
que, si no posávem el recurs. estava en perill el model
de comerc. Dones escoltin. no el vam posar. I qué ha
passat? Ha desaparegut el model cátala, el comerc. cata-
la? S'han desertitzat els nostres barris, els nostres po-
bles i les nostres ciutats per manca de botigues? Jo cree
que no, estic conven?ut que no. (Vcus defons.) És evi-
dent que no, senyor Pellicer, és evident que no. Per tant.
algú. aquí, el 17 de mar? estava fent un cálcul equivo-
cat, molt equivoca!, o estava de forma conscient dient
falsedats: jo cree que era aixó.

En conseqiiéncia, aquell que va dir el que va dir, ara per
honestedat política hauria de convocar una roda de
premsa, reconéixer que el tripartit tenia rao de no pre-
sentar el recurs, i, per damunt de tot, demanar discul-
pes ais comerciants de Catalunya. Repeteixo: demanar
disculpes ais comerciants de Catalunya, perqué senzi-
llament va jugar ainb ells. 1 els volien enganyar; tan
fácil com aixó: els volien enganyar. El que hauria po-
sat en perill el nostre model de comerc, hauria estat
posar el recurs, perqué aleshores hagués estat la Llei
d'horaris catalana la que hauria perillat, i hauria estat la
Llei de l'Estat la vigent a casa nostra. I el que va afe-
blir de veritat 1'autogoveni de Catalunya va ser, escol-
tin bé, el pacte del Majestic. El que va afeblir Catalu-
nya va ser votar vuit anys, un rere l'altre -vuit anys-,
els pressupostos del senyor Aznar. El que va afeblir
Catalunya va ser el Pía hidrológic. 1 el que va afeblir Ca-
talunya va ser aturar aquest Pie fent converses amb un
senyor que era a Cuba i que la condició que va posar va

ser no tocar l'Estatut. Aixó és el que va afeblir Catalu-
nya.

Per tant, queda ciar que ni el comer? de casa nostra ha
patit res. ni el nostre Govem ha perdut capacita! d'au-
togovem. Qui va impulsar F Estatuí? Qui va impulsar la
proposta d'Estatut? El Govern. Per tant. aquí no s'ha
perdut absolutament re, al contrari, ha quedat palés que
sense crispado, amb diáleg. pacte i consens s"arriba
sempre mes lluny que no pas buscant enemics i embo-
licant-se amb banderes. Aquest sistema de fer política
possiblemcnt va ser útil perqué alguns -alguns- man-
tinguessin la cadira fins al 2003. pero aixó. avui. s'ha
acabat. Vivim un altre temps, i les estratégies de curta
volada i peix al cove ja no teñen rao de ser.

Mirin, rordenament jurídic vigent quan Convergencia
va presentar la proposta de recurs d'inconstitucionali-
tat -que és el mateix que tenim ara, per altra banda- ens
permetia tres vies d'actuació. Una, la que proposava
Convergencia: recurs des del Parlament. Dos, recurs
des del Govern. I tres, iniciar converses i negociacions
mitjaii?ant la Comissió bilateral. 1 qué va fer el Govem?
Qué va fer el nostre Govem? Dones és ciar, escollir la
via del diáleg, escollir la via del pacte: aixo sí, reser-
vant-se el dret de presentar recurs si les coses no pros-
peraven de forma adequada. Aquest és el camí i no cap
altre, senyores diputades. senyors diputats, aquest és el
camí i no cap altre; el de la confrontado per la confron-
tado, i ha quedat palés: s'ha arriba! a acords. i la pre-
sentado d1 un recurs en aquesta qtiesü'ó és absolutament
sobrera.

I vaig acabant, perqué tenim un pacte i els pactes son
per complir-los. no com fan d'altres. que no complei-
xen els pactes a qué s'arriba... Per tant, estem molt sa-
tisfets amb aquest recurs..., per no presentar el recurs
-perdó-. hem fet el que havíem de fer. Tant és així. que
aquest sistema, aquesta Llei d'horaris ha estat de refe-
rencia en altres comunitats autónomes. Aquest, sens
dubte, és el model a seguir. I sens dubte, també, un deis
elements clau ha estat aquest, perqué la Comissió Bila-
teral arribes a una bona entesa, perqué entenc que en els
treballs de la Comissió va primar la voluntat de diáleg,
del pacte i la for?a de la rao, sobre qualsevol altra con-
siderado de carácter técnic o sospita de malfianca.

L'esmemada Comissió Bilateral de Cooperado Estat -
Generalitat va comencar a treballar el mes de mar?, i a
principis de setembre va arribar a Facord definitiu. Els
anieles 3.2 i 4.3 de la Llei 1/2000. que comentávem
abans... (El presiden! inlervé sense fer ús del micrófon.)
Sí, vaig acabant, senyor president. Deia que els arti-
cles 3.2 i 4.3 de la Llei, que comentávem abans, no im-
pedeixen a la Generalitat, en exercici de les seves com-
peténcies en comer? interior, determinar les franges
horáries dins de les quals es desenvolupa Factivitat eco-
nómica.

I, per cert, abans algú deia que havia sentit comoditat
negociar» la llei; jo suposo que ara també fent Fexpli-
cació. El que passa, que hi ha qui té la comoditat del
kamikaze, que tant se li'n fa tot, tienta que trenta-tres.
i tira sempre endavant, i nosaltres teniin la responsabi-
litat d'aquells que governen, que en el fons aquest és
F amén tic problema. Hi ha qui no governa. i encara no
ho ha rxtgut pair.
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Per tant. falsedats permanents des d'aquesta tribuna
quan parlen determináis grups de l'oposició. T nosaltres
també ahir a la nit, a les nou. volíem fer un pack amb
tots els temes que sortien avui de comer?. I malaurada-
ment -malauradament- no ho vam poder assolir, per-
qué no va teñir, algún grup de l'oposició, voluníat de
pacte.

Res mes. i moltes grades, senyor president, senyores i
senyors diputáis.

EE president

Grades, senyor diputat. Té la paraula l'il lustre diputat
del Grup Parlamentan del Partit Popular de Catalunya
senyor Josep Llobet.

El Sr. Llobet Navarro

Grades, president. Honorable conseller, ¡Ilustres dipu-
tades i diputats... Primer m'agradaria fer una previa al
senyor Fernández i dir-Ii que estic convencut que vos-
té té arguments mes que suficients i té preparado mes
que suficient perqué, si vol atacar Convergencia i Unió,
no ho faci sempre a través del Partit Popular, no? Jo
cree que el que ha representat o no per a Catalunya el
Govern del Partit Popular deis últims vuit anys, jo cree
que aixó. tard o d'hora, ho veurem. Em dona la sensa-
ció que, amb el Govem actual que tenim a Catalunya i
amb el Govern actual que tenim a Espanya. mes d'ho-
ra que tard tots ens penedirem que estigui governant
qui governa, i molts d'ells tornaran a din «Vuelva», en
alguns casos, «señor González», «vuelva el Partit Po-
pular a Catalunya i a Espanya».

Dit aixó, jo no entraré en temes competencials. Evi-
dentment, el senyor Pellicer. en bona part, dintre de la
seva argumentado, té la seva lógica. I també, quan es
va presentar aquest recurs, nosaltres vam ser coherents,
hi vam votar en contra, perqué efectivament el senyor
Montilla, ferrn defensor de l'Estatut d'autonomía o de
la Proposta d'estatut d" autonomía, ell mateix no es ru-
boritza en cap moment per signar dient que «la present
llei es dicta en l'exercici de les competéncies exclusi-
ves de l'Estat en materia de bases de l'ordenació de
i'activitat económica, que lareconeixl"article 149.1.13
de la Constitució espanyola».

Benvinguts, senyors socialistes, a alio que vostés, quan
estoven a l'oposició, constaiitment, en base a aquest Dic-
tamen del Consell Consultiu, feien, que en aquest Par-
lament uns diputats anessin aJ Congrés deis Diputats a
defensar propostes o liéis que havia aprovat el Govern
del Partit Popular. Suposo que aixó va com va: quan
s'esta a l'oposició es té una postura, quan s'está al
Govern se'n té una altra. Pero ja no dic re d'Esquerra
Republicana... Home, el Partit Socialista a vegades no
saps molt bé si puja o baixa -son com els gallees-, pero,
evidentment, vostés. jo cree que tenien claríssim que
anaven a defensar el Dictamen del Consultiu amb el vot
en contra només del Partit Popular, com era el lógic i el
que es produía en 1'anterior legislatura, i que. per tant.
vostés-haurien donat suport a aquell recurs que es pro-
posava per part de Convergencia i Unió. Ja ho explica-
ran vostés després ais seus votants. ja ho explicaran

després també, potser, si s'aprova o no s'aprova aquesta
famosa Proposta d'estatut d'aulonomia per a Catalunya.

Dit aixó. jo voldria fer primer..., perqué anem al íbns de
la qüestió, al que s'aprova, al que es vol modificar, que
és un article de la Llei, eh?. un article de la Llei. Nos-
altres, quan es va portar a aprovació la Llei aquí al Par-
lament de Catalunya, vam fer un esforc importan! per-
qué... No ho he dit abans; apronto l'avinentesa, ja que
tinc una mica de temps, de dir-ho ara, com a liberal
convencut que sóc: sempre que hi han liéis amb qué al
que es porta, evidentment. és a restriccions. ja sigui en
equipaments. ja sigui en horaris, d'entrada a nosaltres
ens xoquen. Aixó no vol dir que fem un esforc de com-
prendre, d'entendre que efectivament hi han sectors.
com el comerc -en aquest cas el petit comerciant-.
madurs en alguns casos, en qué efectivament aqüestes
possibles propostes de liberalizado, ja sigui d'horaris
0 sigui d'implantacions de grans establiments comerci-
áis, poden comportar un perill importan! per al seu
manteniment. I per aixó nosaltres fem un esforc. I ho
torno a repetir: un esforc molt mes important que ha
pogut fer un altre grup, perqué conceptualment a nos-
altres tot alió que sigui una restricció sempre ens pro-
dueix una mica, almenys una mica, de cura, no?

Es va aprovar una llei en la qual vam estar d'acord a
reduir a setanta-dues ñores, vam estar d" acord que tots
els establiments tanquessin en unes dates assenyalad.es,
vam estar d'acord en la conciliació de la vida laboral i
familiar, vam estar d'acord en el procediment inspec-
tor, vam estar d'acord en molts i molts ambits i aspectes
que es van contemplar i es van aprovar en aquella Llei.
Per tant, va ser una llei similar en equipaments comer-
ciáis, en la qual vam votar la majoria d'articles. N'hi
van haver alguns en qué no vam coincidir, com eren
dos: la reducció de dotze festius oberts a vuit, i també
amb relació ais tres-cents metres.

S'ha fet esment abans..., i ho vull tornar a reiterar, com
ho vaig fer en la defensa de la Llei d'horaris comerci-
áis a Catalunya. Vam dir: el Partit Popular va aprovar un
reial decret l'any 2000 que en cap moment -en cap
moment- marcava una liberal i tzació d'horaris comer-
ciáis a Catalunya. Ja está bé -ja ho dic d'una forma cla-
ra- de dir mentides. Estem al Parlament de Catalunya,
1 jo cree que no podem entrar en aquesta dinámica,
perqué, és ciar, home. de tantes vegades dir-ho. al final
dona la sensació que és veritat. Pero no, per moltes
vegades que es digui, no és veritat.

I a rinforme de la mateixa conselleria per aportar aques-
ta modificado se'ns diu clarament -feta per 1'advoca-
da en cap— que la Llei estatal pretén establir un nou marc
per substituir el vigent fins aquell moment. segons el
qual es preveia la implantado d'un regim de llibertat
d'horaris a partir de 1" 1 de gener del 2005. que el Go-
vern de l'Estat havia d'acordar conjuntainent amb el
govern de cadascuna de les comunitats autonomes. Per
tant. en cap moment -en cap moment-, si hagués seguit
governant el Partit Popular l'any 2005, hauria pogut
exigir al Govern de Catalunya la llibertat d'horaris to-
tal, perqué havia d'arribar a acord amb la comunitat
autónoma corresponent, sigui aquesta o sigui les altres
comunitats autonomes que hi han a Espanya, que n'hi
ha moltes mes.
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Evidentment. dit aixó. nosaltres, hi ha un punt, dos
punts. quejo..., m'agradaria remarcar.

Primer punt, quan es va aprovar la Llei d'horaris co-
merciáis vam ser Túnica formació política -Púnica,
]'única- que vam anunciar que aixó portaría conflicte
amb TEstat.-Túnica. Perqué estavem aprovant aspectes
de la Llei que xocaven frontalment amb alio que s'esta-
va tramitant al Congrés deis Diputats, i un d'ells era
aixó, 1'ordenado deis establiments comerciáis, que en
la nostra Ordre marcava 120 metres i aquí volíem apro-
var 150 metres. quan a mes a mes xocava amb la propos-
ta que es feía a la Llei estatal, de 300 metres quadrats,
que era la mateixa proposta que hi havia anteriorment
en el Reial decret que s'havia aprovat peí Partit Popu-
lar. Vam ser Túnica formació. i ho vam recordar, tam-
bé ho vam recordar en el moment que es va aprovar. es
va portar a aprovació aquí la Proposta de recurs d'in-
constitucionalitat peí que fa a la Llei d"horaris.

I ho dic i aprofito, ara que tinc uns minuts, per dir que.
igual que he fet abans amb la Llei d'equipaments co-
merciáis, tinguem en compte la Directiva, la futura
Directiva, la carta d!empla9ament, per no cometre Ter-
ror que vam cometre amb la Llei actual, que hem hagut
després de fer un pacte.... bé, un pacte amb la Comis-
sió Bilateral que. bé. seria del tot discutible en molts
ámbits. No entraré en Támbil judicial o jurídic. en base
a les possibles problematiques quejo pogués tindre peí
que fa a la seva analisi. perqué, com tot és interpretable,
deixem-ho en aquest ámbit.

Pero en el seu moment, quan nosaltres vam votar a dos
punts que «no», que era alió del 12.8, un altre punt era
el 2.1./. que era amb relació ais tres-cents metres. I per
qué ho vam fer? Ho vam fer -jo cree que aixó és molt
important dir-ho, perqué després no es pugui dur a ma-
les interpretacions- en defensa exclusiva, al nostre en-
tendre -podem estar equivocats, evidentment-. del petit
coinerciant. en defensa del petit comerciant.

Jo entenc que el sector pugui estar preocupat amb certs
establiments petits que obren -no enlrarem ara a dir de
quin tipus o de quines procedéncies, per no entrar en
una certa conflictivitat a I'hora d'anomenar-los-, jo
entenc aquesta preocupado, evidentment, Tentenc. la
compartím tots. Perd també hi ha mes sectors que no
aquest.

I. quan aixó l'any 2000 es va aprovar. es va fer preci-
sament el contrari. Es va fer -i ho vaig dir en la inter-
venció d'aquest faristol, quan es va aprovar la Llei
d'horaris comerciáis- com un factor en positiu, com un
factor peí qual per un cantó es limitava la capacitat
d'obertura que tenien els grans establiments comerci-
áis a dotze festius, ampliable a catorze, es limitava, i es
donava capacitat ais petits comerciants... -perqué no
cree que hi hagi ningú que em digui que de menys de
300 metres o entre 150 i 300 metres son grans establi-
ments comerciáis o mitjans establiments comerciáis:
son petits establiments comerciáis-, se"ls donava un
plus de competitivitat enfront de les mitjanes i grans
superficies perqué, dintre de la seva propia autonomía
personal, poguessin obrir quan ells ho creguessin con-
venient, en base, per exemple, al que la seva propia cli-
entela els pogués deinanar. i sempre amb la Ilibertat
personal, amb la Ilibertat económica, coin a autónom o

com a empresari o petit empresari. la capacitat de po-
der decidir, a diferencia del que féiem amb els mitjans
0 amb els grans, si podien obrir en qualsevol moment.

A mes a mes aquí, ho vaig dir també, i ho repeteixo
avui i m'hi refermo. hi van haver petits comerciants,
petits -m'ho han traslladat a mi personalment i al nos-
tre Grup Parlamentari-, que en el seu moment van fer
un esforc. important, económic, per adquirir establi-
ments de mes de 150, fins a 300 metres. perqué enteni-
en, ells entenien que una normativa que es defensava
mai aniria enrere i. per tant, sempre podien tindre aques-
ta opció personal, individual, com a comerciants, de
poder obrir. Van fer un esforc, económic de comprar,
d'adquirir comerlos o locáis mes grans. i ara es troben
que al cap de quatre anys se'ls limita la seva propia
capacitat de decidir -la seva propia capacitat de decidir.
1 parlo de petits -petits. Després no es faci la lectura
que si la defensa deis grans... No, no. miri. parlo de
petits. Se'ls va fer fer una inversió que ara ells no po-
den rendibilitzar i l'han de tomar o optar a vendré aquell
local per anar-se'n a un de mes petit; o simplement alió
que tenien ells pensat fer no ho poden fer perqué no
poden obrir. perqué nosaltres els en límitem la capacitat.

Per tant. nosaltres mantindrem el vot negatiu en aquest
ámbit, tenint en compte que no volem que es tregui de
context. Vam donar suport a la Llei d'horaris en una
bona part, i en aixó fem, i ho fem amb ferma defensa...
Podem estar equivocats, evidentment que podem estar
equivocats. i segur que ho devem estar, perqué, si no.
evidentment, tindríem el suport global de tota la cam-
bra. Pero estic convenc,ut, evidentment, que aixó pot
anar en perjudici de petits comerciants. i nosaltres el que
no farem és renunciar a alió que els nostres principis
diuen o creuen.

Moltes grácies.

El president

Té la paraula, en iiom del Grup Parlamentari d'Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa, Til lus-
tre senyor Lluís Postigo.

El Sr. Postigo i García

Grades, senyor president. Senyores i senyors diputats,
amb molta brevetat, no aprontaré aquest tema, queja és
conegut i sabut per tothom, per fer-ne demagogia. Se-
nyor Pellícer, amb tot el respecte, jo no sé si vosté hi era
o no hi era, quan hem debatut 1'altre tema de 1'ordre del
dia d'avui; pero en tot cas. si hi era, canvia amb una
facilitat realment sorprenent el discurs. No entenc com
es pot passar d'un extrem a Taltre amb aquesta facili-
tat, perqué a vosté. en tot cas. Túnic que li ha faltat dir
és que la proposta que avui plantegem aquí respon. bé,
dones, a la voluntat del Govem d'acontentarels imeres-
sos d'una determinada entitat bancária. perqué tota la
resta ho ha dit. eh? No entraré en aquest discurs. evi-
dentment.

Jo. en tot cas, el que vull és dir el nostre parer. A nosal-
tres ens sembla que aquesta modificado no és en abso-
lut cap mena de renuncia ni cap baixada de pantalons
-expressió que ha fet servir vosté. Per nosaltres, dones.
Taposta que en el seu dia es va fer per la negociació i
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no peí confiicte, per al bé de l'estabilitat, va ser una
aposta correcta. I. en tot cas. no em queda res mes que
felicitar el bon resultat, al nostre entendre. de les nego-
ciacions que s'han dut a terme en la Comissió Bilate-
ral de Cooperado entre l'Estat i la Generalitat. i que al
final, ja dic, no ha estat una baixada de pantalons per-
qué..., bé, la prova mes evident és que nosaltres modi-
fiquem la Llei, per5 el Govern estatal també n'ha de
modificar la seva.

Per tant, la proposta que avui es porta al Pie ens satis-
fa plenament, i d'aquí que hi donem supon.

Moltes grades.

El president

Grades.

Cride m a votació.

(Pausa ¡larga.)

Un cop acabat el debat. passarem a votar tot el text del
Projecte de llei de modificado de la Llei 8/2004, de 23
de desembre. d'horaris comerciáis.

Comenca la votació.

Ha estat aprovat, aquest Projecte de llei. per 72 vots a
favor i 59 vots en contra.

Projecte de Mei de reforma parcial de
diversos preceptes legáis en materia
d'agricultura, ramaderia i pesca, co-
mer?, salut i treball (tram. 200-00022/07)

El quart punt de l'ordre del dia és el debat i votació del
Dictamen de la Comissió d'Economia i Finances i Pres-
supost sobre el Projecte de llei de reforma parcial de
diversos preceptes legáis en materia d'agricultura, ra-
maderia ¡ pesca, comerf, salut i treball. D'acord amb
1'article 101 del Reglament, fa la presentado de la ini-
ciativa, per pan del Consell Executiu. ¡'honorable se-
nyor Josep Bargalló i Valls, conseller primer.

El conseller primer (Sr. Josep Bargalló Valls)

Senyor president, senyores i senyors diputats, com vos-
tés saben, aquesta Llei. el Projecte de Llei de reforma
parcial de diversos preceptes legáis en materia d'agri-
cultura, ramaderia i pesca, comerc, salut i treball. és
complement d'una llei anterior, la Llei 11/2005. del 7
de juliol. de modificado i derogació parcial de diverses
altres liéis relatives a entitats publiques i privades i en
materia de personal.

(El presiden! s'absenta del Saló de. Sessions i el vice-
presidení primer el substiíueix en la direcció del debai.)

Es tracta de la normalització del procediment de modi-
ficado puntual de textos legislatius. que fins fa no mas-
sa s'havia anat f'ent a través de l'anomenada «Llei
d'acompanyament de pressupostos» en un procediment
que al llarg del temps s'havia anat desvinuant i s'havia
convertit en una mena de calaix de sastre, amb una tra-
mitado inadequada perduda en el paquet molt mes
imponant de la Llei de pressupostos.

Ara bé. que el procediment i la tramitado no fossin els
mes idonis no vol dir que no hi hagi necessitat sovint de
retocar legislado vigent de manera molt parcial, molt
concreta, i. per tant..., de manera que en no transformar
substancialment una llei, tampoc és motiu que sigui
cada vegada una llei específica que ho hagi de fer.

No ens referíem ni en la Llei anterior ni en la d'avui a
modificacions substanciáis que transformin totalment
el sentit de la Llei, sino a la introducció de matisos, de
complements, de retocs, que mantenen la globalitat deis
textos vigents.

En el cas que ens ocupa avui. son vuit les liéis modifi-
cades, i. si en la Llei anterior que els he esmentat es
tractava basicament de qüestions de personal, en aquest
cas son qüestions organitzatives molt centrades. no to-
tes pero sí la majoria, en el regim sancionador.

Es modifiquen les Ueis de qualitat agroal i mentaría, de
pesca marítima, de comerc interior, de disciplina de mer-
cat. de publicitat dinámica, per perfeccionar-ne el ré-
gim sancionador que ponaven incorporat. Sobretot, es
tracta d'ajustar definicions deis fets objecte de sanció
i de concretar millor l'atribució de les coinpeténcies en
aquest ámbit.

La Llei de comerc interior es modifica també per defi-
nir millor les condicions de la venda en liquidació per
donar una major garantía al consumidor i assegurar la
competencia en el sector; també es modifica la Llei
d'ordenació vitivinícola per millorar algunes de les de-
finicions de les matéries de la Llei; es modifica la Llei
d'ordenació farmacéutica per perfeccionar el procedi-
ment d'aulorització de noves oficines de farmacia, i.
finalment, es modifica la Llei que regula les empreses
d'inserció laboral per fer-la mes simple en els casos de
les cooperan ves d'iniciativa social. Amb la modificado
es vol fer possible que les cooperatives que vulguin ser
reconegudes com a empreses d'inserció puguin reunir
en una mateixa persona les finalitats també de les en-
titats promotores, és a dir que puguin fer a la vegada
inserció i promoció. D'aquesta manera, no será neces-
sari el requisa relatiu a estar constituídes i, per tant.
participades per una entitat promotora aliena.

Es tracta. dones, de canvis menors, tots en la direcció
de ser mes precisos, que, en definitiva, és una major
seguretat per a la ciutadania en tant que evita ambigüi-
tats. Que la majoria de les modificacions ho siguin del
regim sancionador no respon a cap manía persecutoria.
Al contrari: es tracta de perfeccionar justament aquest
régim per delimitar clarament qué ha de ser objecte de
sanció i com donar majors garanties a les persones i ais
sectors implicáis.

El fet que en tots els casos es tracti de modificacions
puntuáis vol dir que apostem per la continu'ítat del marc
legal en aquests aspectes. Aquesta continuítat em sem-
bla una bon a noticia, sobretot per a la ciutadania, i es-
pecialment per ais sectors afectats per cada llei, ja que
no veuen alterat substancialment el seu régim jurídic.
Pero també per al país, perqué és senyal que teníem una
bona legislado capac de durar, sempre que la revisem
puntualment quan cal, i fer-ho, a mes a mes. amb un
ampli consens.
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Aquest consens es veu també en la tramitado de la Llei.
De les dotze esmenes presentades, quatre han estat re-
tirades, quatre mes transaccionades, dues acceptades i
només queden dues esmenes vives, i m'atreveixo a dir
que, finalment, segurament, només en quedara una po-
sada a votació. Sense voler treure cap legitimitat a la
que restará per votació, es tracta també d'una qüestió
de definició jurídica, no pas de fons. en el seu contin-
gut. sino d'entesa diferent de Iá claredat jurídica que ha
de contenir la Llei.

En toi cas, també, com ja vaig dir en presentar el Pro-
jecte de Llei de modificado parcial de les di verses liéis
relatives a entitats publiques o privades i en materia de
personal, hi ha una volunta! d'economia legislativa en
no voler presentar vuit Ileis individualitzades avui, sino
una única llei. Pero també una voluntat de claredat, en
la mesura que hem volgut agrupar, per una banda, les
modificacions referents a personal, i, ara, per una al Ira
banda, les referents a qüestions mes organitzatives.

En tot cas, agraeixo, evidentment, ais grups parlamen-
tarís. ais diputats i diputades que han estat ponents de
la Llei i ais servéis de la cambra les faciliíats que han
donat perqué aquesta Llei es pugui veure avui. ara i aquí,
i sigui aprovada, si mes no la majoria deis seus articles,
per unanimitat. i en d'altres per un ampli consens.

Moltes gracies.

E! vicepresident primer

Gracies, senyor conseller primer. El Grup Parlamentari
Popular ha presenta! esmenes. Per a la seva defensa, té
la paraula la ¡Ilustre diputada senyor Maria Angels
Olano.

La Sra. Olano i García

Gracies, senyor president. Senyor conseller. senyores i
senyors diputats, nosaltres hem reservat dues esmenes
per al Pie. una de les quals, l'esmena número 6, la re-
tiraríem, ates que considerem que el fet que la nostra
proposta fos fins a trenta mil euros i la proposta del text
siguin seixanta mil euros és una qüestió de quantia, una
qüestió potser d'actualització també deis valors a efec-
tes de competéncies a les corporacions locáis. No en
farem qüestió. d'aixó.

Pero. lamentablement. i malgrat que hem estat fins a Túl-
tim momenl intentant transaccionar l'esmena número 5.
considerem, conseller, que, d'alguna manera, aprovar
aquest article en concret..., l'esmena número 5. que fa
referencia a l'apartat segon de 1'article 5. Aquesi arti-
cle. 1'article 5. el que fa és modificar un decret legisla-
tiu, i ho fa mitjancant aquesta nomia. La seva redacció
nosaltres veiem que era una redacció que, d'alguna
manera, no aportava res. sino que era una redacció.
certamen!, d'inseguretat jurídica; no sabien per on ana-
ven. Pero les explicacions, precisament, del Departa-
ment, dones, ens ho han clarificat i fan que nosaltres
mantinguem la nostra posició.

Senyor conseller, vosté. quan feia referencia ara a aques-
ta Llei. deia que les liéis d'acompanyament..., que
aqüestes liéis poti-poti..., que no aportaven res. Jo no sé
si aportaven res, pero jo li puc ben dir que aquesta dipu-

tada ja ha estat en dues liéis d'aquestes poti-poti. Per
lant. abans es feien un cop I'any i ara les fem a pedamos.
Per tant, jo, personalment, ja és la segona llei que ens
toca defensar dintre d'aquest Grup Parlamentari.

Pero, sobretot. al que vull fer referencia és al fet que
voslé ens deia que l'esmena del Partit Popular feia re-
ferencia exclusivament a la definició jurídica i no de
fons. En aixó discrepem toialment. Si hi ha una cosa
que legitima la nostra acluació. tant a nivell de Parla-
ment com vostés a nivell de Govem, és precisament
aportar seguretat jurídica. I, vostés, amb aquest article,
s"han carregat. fins avui, la jerarquía normativa. Han
pretés, amb aquest article, 1'article 5, apartaí 2, donar
legalitat a un decret sancionados el 356/04, de 20 de
juliol, que va fer una modificado de les matéries i or-
denament de córner^. Per via de reglament mai es pot
modificar una llei. Vostés teñen la capacitat de fer la
Llei, i jo els pregunto: per qué no van modificar ales-
hores la Llei i després van fer el Reglament? La jerar-
quía normativa és básica en 1'estat de dret, i ens fa pen-
sar, amb tots els respectes, que si en coses tan petites,
si en nou articles. s'actua d'aquesta manera, com s'ac-
tuará en d'altres.

Moltes vegades, des del nostre Grup Parlamentan els
hem feí referencia a la manca d'activitat legislativa.
Vostés. a l'hora de fer aquest Decret, 20 de juliol del
2004, podien haver fet la modificado d'aquesta Llei.
L'excusa no és el fet que en aquells moments no es va
fer llei d'acompanyament. perqué des de desembre. que
es presenta una llei d'acompanyament. fins al 20 de
juliol, que es va poder fer el Decret, i lenint en comp-
te que aquesta Ponencia ens hem reunit, si no ho recor-
dó malament, dues vegades. hi havia temps suficienl
per fer eorrectament primer la Llei i després els regla-
ments. Aixó denota una manera de gestionar que no
coincideix, de cap manera, amb la idea que té el Partit
Popular de Catalunya de com s'ha de gestionar un país.

Es Túnica esmena que mantenim viva, ho repeteixo, la
de l'apartat segon de 1'article 5. Per tant. demanarem
votació separada exclusivament d'aquest article..., i el
vot favorable del Partit Popular de Catalunya de la resta
del Dictamen.

I només dir a la resta de companys ponents que, mal-
grat la brevetai, ha estat un plaer poder compartir la
Ponencia d'aquesta Llei amb ells.

Molíes gracies.

El vicepresident primer

Gracies, senyora Olano. En nom del Grup de Conver-
gencia i Unió, té la paraula la ¡Ilustre diputada senyo-
ra Elena Ribera.

La Sra. Ribera i Garijo

Gracies, senyor president. Honorable senyor conseller.
senyores i senyors diputáis, el Grup de Convergencia i
Unió, en aquest Projecte de llei de reforma parcial,
considerem que és una manera molt enginyosa d'anar
augmentant la producció legislativa, perqué, com deia
fins ara la nostra companya del Partit Popular, utiützar
una llei d'acompanyament de pressupostos..., que tot-
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hom criticava perqué allí s'hi col-locava de tot i per ais
advocáis era un desgavell, perqué venien els pressupos-
tos, i darrere deis pressupostos, amb la seva normativa
complementaria, un es tomava «xino» perentendre, per
saber, quines normes havien quedat modificades.

Ara, nosaltres el que fem és sumar, i d'una llei en fem
tres, anem coHocant, i d'un calaix de sastre en fem dos,
pero continúen sent poti-potis, un poti-poti gran per a
entitats publiques, pnvades i de materia de personal que
ja s'ha vist, i un altre de mes petit per ais ámbits secto-
rials, de tal manera que en aquest Projecte de llei és mes
llarg el títol que el contingut concret, perqué parlem"
d'agricultura, de ramaderia, de pesca, de comer?, de
salut, de treball..., bé, parlem gairebé de tot, i a mes
molt rápidament, perqué només dediquen nou anieles
a tocar vuit lleis. Per descomptat, d'economia proces-
sal, sí que n'hi ha, pero continuem encara amb el ma-
teix sistema.

El récord sí que va augmentan!, perqué del que només
era una llei que no computava, avui sí que tenim aquest
récord legislatiu, perqué passem ja amb la d'entitats
publiques i privades i amb la deis ámbits sectorials en
sumem dos, mes el Reglament que haurem de tornar
a posar a aprovació, dones, també ho podrem tornar a
comptar... Per tant. sí que anirem a passar a un récord
de pena. De tal manera que, si 1'altre dia els deia que
aviat es podrá escriure el llibre de les desgracies del tri-
partit mentre govemaven, dones, aviat podrem dir que
el tripartit era un desgracia quan governava. Perqué
aixó d'avui ja ha sigut d'antologia, i demá, dones, no
vull ni veure ais diaris el reflex que la gent agafará de
coin es fan les coses aquí en el Parlament de Catalunya,
la qual cosa és una pena per a tots.

Dit aixó, no puc passar al capítol d'agratments i dir que
aquesta ha sigut una llei que hem estat un any treba-
llant..., perqué, és ciar, amb aquesta Llei.estar-s'hi un
any, dones, hauria sigut una exagerado.

Evidentmem. poc mal s'hi pot fer quan només toquem
alguns preceptes sancionadors, que ens deixaran mes o
menys en el mateix lloc. Sí que hem de dir que hi ha
una qüestió que podría ser, i que ho és. important, que
és l'emplacament de les noves ofícines de farmacia. Es
limita..., no cal només que 250 metres de distancia en-
tre una i una altra. I aquest és un detall que a la pobla-
cíó no passará desapercebut.

En conjunt. com que és una llei formal, que el mateix
preámbul ho está recollint quan diu que no té substan-
tivitat propia i per la qual cosa es considera que aqües-
tes modificacions no han d* incorporar regulacions com-
pletes o modificacions substanciáis..., amb una llei així
no s'hi pot votar en contra.

Respecte de l'esmena que ha deixat viva la companya
del Partit Popular, és que con la jerarquía normativa
hemos /opado, amigo Sancho, no?, que es deia en el
Quixot. Nosaltres aquí estaríem disposats a mantenir
també la confonnitat a tot el redactat. pero, evident-
ment, et que no podem fer és el que no está perinés.

Per tant, aquí, lamentant-ho molt, en aquesta esmena
donarem suport al Partit Popular. 1, res mes.

Grácies.

El vicepresident primer

Grácies, senyora Ribera. En nom del Grup Socialista -
Ciutadans peí Canvi. té la paraula la ¡Ilustre diputada
senyora Carme Carretero.

La Sra. Carretero i Romay

Grácies, senyor president. Senyor conseller. senyores
diputades, senyors diputats, és la primera vegada que
tinc 1*honor d'adrecar-me a vostés des d'aquest faristol.
I, malgrat que siguí així i que suposo que no tindré gaires
oportunitats de fer ús de la paraula en aquest hemicicle.
seré molt breu.

Seré molt breu, perqué cree que és una llei que. com ja
s'ha vist, no presenta excessius probleines. tret del fet
que els grups de l'oposició legítimament apronten el
seu torn de paraufa en aquest faristol per mirar de des-
legitimar, de desgastar l'acció de govern.

Pennetin-me que discrepi amb la crítica que es fa sobre
el fet que és una llei poti-poti. No em sembla la parau-
la mes adequada per referir-se a una llei que modifica
aspectes preceptius parcials en un parlament parlar de
llei poti-poti. pero ja que vostés ho volen. jo també
parlaré o utilitzaré la mateixa termínologia. El que es
pretén, presentan! una serie de modificacions petites peí
que fa a la dimensió. petites peí que fa a magnitud,
conjuntament, és justament adequar, facilitar l'aplica-
ció de les lleis vigents amb el máxim respecte, com ha
dit el conseller primer, a la legislado queja tenim.

Modificar, adequar, adaptar aspectes que no demanen
de per se, per la seva profunditat, sobretot per la seva
longitud, un decret o un projecte de llei específic. No
voletn inflar l'activitat legislativa -sentó discrepar amb
vosté, illustre diputada-, si ho volguéssim, hauríem
pogut fer vuit liéis, i al mateix temps ens hauríem estal-
viat aquesta crítica del poti-poti. En aquell cas, ens hau-
rien acusat. i segurament amb rao, d'inflar una tasca
legislativa per a coses que, efectivament. son de dimen-
sions molt i molt petites.

Pero jo no hi veig, en cap lloc, l'avantatge. per tal d'evi-
tar aqüestes lleis que modifiquen diversos aspectes de
diferents lleis, que aixó vagi amb les lleis d'acompa-
nyament. amb les lleis de mesures fiscals i financeres.
Perqué en aquell cas -i és el que s'ha fet durant vint-i-
tres anys en aquest Parlament. el que s'ha fet sistemá-
ticament també en el Congrés deis Diputats-, el que
fem és transformar la Llei de mesures fiscals i finance-
res en una ílei poti-poti.

I, per tant, no hi veig de cap de les maneres que supo-
si cap millora, parlant de feina legislativa, fer esdeve-
nir una llei que té de per se la seva importancia, com és
la Llei de mesures fiscals i financeres. en una llei poti-
poti. que al mateix temps implica una pérdua de trans-
parencia, perqué sovint en aquelles lleis -i em sembla
que tots nosaltres en recordem alguns exemples ais
quals no em referiré- s'han utilitzat justament per teñir
poca transparencia, per evitar que es debatin en profun-
ditat temes que, potser. sí que s'havien de debatre en
profunditat.

De fet, en aquesta Llei no hi ha hagut gaires problemes.
El debat ha estat senzill. I el que sí faré ara. que era el
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que tenia intenció de fer des del principi, és una inter-
venció molt curta, molt breu, solament per explicar el
posicionament enfront de Tésmena, de Túnica esmena
que queda viva.

L'objectiu d'aquest arricie 5. que modifica l'article 54.2
del text reíos del Projecte de Ilei 1/1983, del 18 de fe-
brer, és ajustar el criteri de distribució de competénci-
es sancionadores al que determina el Decret 356/2004,
del 20 de juliol. En virtut d'aquest Decret, la competen-
cia sancionadora en materia d'ordenació i comer? es
reparteix o es fa en base a la quantia de la sanció a im-
posar i no a la seva qualificació. Per aquest motiu, el
text que es presenta en aquest Projecte de llei, tal com
está redactat, entenem que no genera cap inseguretat
jurídica.

Per altra banda, s" ha de teñir en compte que la Comissió
Jurídica Assessora del Govem en va donar el vistiplau a
aquest punt i no va trobar cap mena de problema.

I una cosa mes: en el cas d'acceptar Fesmena, tal com
está redactada, implicaría que qualsevol canvi en el que
seria Festructura del Departament obligaría una nova
modificado, petita. de la Llei. que probablement ens
portaría a una altra llei poti-poti i segurament seria una
vegada mes motiu d'escoltar des d'aquest faristol cri-
tiques a Factuació del Govern. Bé.

Com que en la resta d'articles no hi ha especial proble-
ma, no els robaré mes temps dedicant-hi cap argument.
Sí que vull, malgrat que efectivament ha estat rápida la
tramitado de la Llei, agrair la feina feta peí lletrat Pere
Sol, que ha estat excellent, al meu parer i des de la nieva
inexperiencia en aquests temes. I agrair també ais com-
panys de Ponencia que, entenent que no era una llei
problemática i entenent que era de sentit comú. van fer
molí fácil i molt rápida Felaboració del Dictamen. Res
mes.
Moltes grácies, senyores diputades i senyors diputats.

El vicepresident primer

Grácies, senyora Carretero. En nom del Grup d'Esquer-
ra Republicana de Catalunya, té la paraula Til-lustre
diputat senyor Carmel Módol.

El Sr. Módol i Bresolí

Moltes grácies, presiden!. Senyores i senyors diputats.
la meva intervenció també sera breu, com breu ha es-
tat la tramitado d'aquesta Llei. perqué el conjunt de les
mesures que incorpora així ho feia necessari.

Jo comencaré la meua intervenció agraint el treball del
senyor lletrat, el senyor Pere Sol, en el sentit que la in-
terpretado que ell va fer de determináis preceptes le-
gáis que aquesta Llei incorpora ens van ajudar a tots
plegats, a tots els membres de la Ponencia, a compren-
dre millor el significat de Tarticula!.

També diré que com que és difícilment superable la
defensa de la Llei que ha fet el conseller primer, ja no
m'hi esforcaré mes. Aixó no és pas fer la gara-gara al
conseller primer, és la veritat; els arguments eren prou
sólids perqué entenguéssim. tots plegats. que el canvi
d'aquests supósits legáis convenia fer-lo; i, per tant. lo
sensat..., si convenía fer-ho. és fer-ho. no?

Em centraré una miqueta mes en Fesmena que ha pre-
sentat el Partit Popular i una mica amb el debat que le-
gítimament s'ha produi't aquí a Fhemicicle. que no és
tant sobre el contingut de la Llei. sino sobre, en certa
manera, filosofía política, no? I convindran amb mi que
els canvis que hem introduít en la gestió parlamenta-
ria..., home, son canvis substanciáis: que hágim conver-
tit les liéis d'acompanyament en la nova etapa d'aquest
Parlament en liéis de mesures fiscal i financeres i no en
mesures administran ves ha ajudat a clarificar la qüestió
per al conjunt deis ciutadans i ciutadanes de Catalunya.
també per ais mateixos diputats i diputades d'aquesta
cambra. Han clarificat el sistema: per tant, Fhan fet mes
transparent; per tant, el fem mes eficient de cara ais
ciutadans i les ciutadanes.

En el passat. ¡ amb el vot, ho recordó, del Partit Popu-
lar donant suport a la majoria d'aleshores, la majoria de
Convergencia i Unió, a la Llei de mesures d'acompa-
hyament. s'hi introduien prácticament liéis senceres.
Aquí lo que fem és canvíar quatre supósits molt con-
crets que la realitat imposava que es canviessin, no?
Ara. hem fet una ponencia per fer aquesLs canvis. Amb
la Llei de mesures fiscals i financeres no hi ha ponen-
cia, aquí, en canvi, la tenim. La Ponencia també garan-
teix, en certa manera, la seguretat jurídica de cara al
conjunt deis ciutadans i ciutadanes.

1, finalment, faré meus també els arguments que ha do-
nat la ¡Ilustre collega, la senyora Carme Carretero, en
el sentit que canvis.... referint-me ara sí a Fesmena del
Partit Popular, canvis en Festructura del Departament
provocarien precisament aixó: inseguretat, indefinido,
falta de transparencia. Tots hem sentit expressar a ciu-
tadanes i ciutadans de Catalunya alio de dir: «No sé a
qui m'haig de dirigir». Creiem que Tarticulat, tal com
está redactat. deixa perfectament definií a qui s'ha de
dirigir, i, per tant. cap responsable de F Administrado
podrá fugir d'estudi en Faplicació un cop que hágim
aprovada aquesta Llei.

També saludar, com han fet els companys i companyes
que m'han precedit en la paraula, el clima queen les
breus reunions que hem tingut per tirar aquesta Llei
endavant hem «disfrutal» tots junts en la Ponencia.

Moltes grácies, senyores i senyors diputats; moltes grá-
cies, senyor president.

El vicepresident primer

Grácies, senyor Módol. En nom del Grup d'lniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa, té la parau-
la la ¡Ilustre diputada senyora Bet Font.

La Sra. Font i Montanyá

Grácies, senyor president. De Fescó estant, perqué jo
cree que no val la pena d'anar redundant. anar insistint
en temes que.... dones, en arguments queja han estat
exposats, en primer lloc, peí conseller primer i, després
també, per la senyora Carme Carretero i el senyor Car-
mel Módol. Perqué, de fet. jo cree que no hi ha gaires
coses a afegir.

El perqué d'aquest tipus de liéis ja s'ha argumentat
prou bé. La diferencia que hi ha amb les liéis d'acom-
panyament deis pressupostos també s'ha argumentat
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suficientment i no hi tinc cap discrepancia respecte a
aixó. I amb relació al contingut concret de la Llei, dones.
és evident que es tracta de qüestions que modifiquen
altres liéis en bé de mi llorar procedimenls queja es
porten a terme, en bé d'adequar les liéis a les necessi-
tats que s'han detectat.

Per tant, per part nostre no volem afegir-hi res mes, i
expressar el nostre vot favorable al Dictamen i el vot en
contra a l'esmena que queda viva.

Moltes grácies.

El vicepresident primer

Grácies, senyora Font. Senyora Olano, em demana la
paraula, per qué? (Pausa.) Un minut.

La Sra. Olano i García

Només era per dir-los que no es tracta de filosofía polí-
tica: tot els actes que s'han dictat, sancionadors. des del
20dejuliol fins adatad'avui, son nuls de pie dret. Aixó
no és filosofía política, aixó és aplicar el dret vigent.

Grácies.

El vicepresident primer

Grácies, senyora Olano.

Avisem per a la votado.

(Pausa ¡larga.)

Posein a votació el Dictamen de la Comissió d'Econo-
mia i Finances i Pressupost sobre el Projecte de llei de
reforma parcial de diversos preceptes legáis en materia
d'agricultura, ramaderia i pesca, comerc,, salut i treball.
Farem tres votacions.

En primer lloc votarem l'esmena que queda viva del
Grup Popular, que correspon a l'article 5. apartat 2.
Túnica esmena que queda viva. Posem a votació aques-
ta esmena.

S'inicia la votació.

Aquesta esmena ha estat rebutjada per 66 vots en con-
tra i 54 vots favorables.

Posem a votació la resta de l'article complet 5.2 del
Dictamen. És la votació separada que ha demanat el
Grup Popular.

S'inicia la votació. '

Aquest article ha estat aprovat per 111 vots favorables,
15 vots en contra, cap abstenció.

I posem ara a votació el text de tot el Dictamen.

S'inicia la votació.

El text del Dictamen ha quedat aprovat per 127 vots
favorables, cap abstenció i cap vot en contra.

Se suspén la sessió, que es reprendrá a les quatre de la
tarda.

La sessió se suspén a tres quarts de dues del migdia
i nou minuts i es reprén a les quatre de la tarda i set
minuts. Presideix el president del Parlament, acompa-
nyat de tots els membres de la Mesa, la qual és assis-
tida per ['oficiala major, el lletrat major i la Iletrada Sra.
Andreu i Fornós.

Al banc deí Govern seu el president de la Generalitat,
acompanyat de tot el Govern.

El prestdent

Es reprén la sessió.

Els faig avinent que el punt número 5, que és la Propo-
sició de llei sobre la intervenció del Parlament de Ca-
talunya en la designado1 de les autoritats i els carrees de
designació parlamentaría i sobre els criteris i els proce-
diments per avaluar-ne la idoneítat, de conformitat amb
el que estableix l'article 111.1 del Reglament, reque-
reix l'aprovació en votació final per majoria absoluta
deis membres del Parlament. Aquesta votació es fará en
acabar la votació de la dita Proposició i, en qualsevol
cas, no abans de tres quarts de sis de la tarda.

Preguntes

Anem a la sessió de preguntes.

Pregunta al president de la Generalitat
sobre quin balanc fa deis dos anys de
govern en materia de polítiques socials
(tram. 317-00185/07)

La primera pregunta, la formula el Grup Parlamentan
d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa.
Té la paraula l'ÍMustre senyor Joan Boada-.

(Remolde vetts.)

El Sr. Boada i Masoliver

Grácies, senyor president. Senyor Maragall, no hi ha
dubte que les polítiques socials son prioritat d'aquest
Govern. i no podia ser d'altra manera, ates que és un
govern d'esquerres...

El president

Senyor diputat -senyor diputat-, tomem a comentar. Els
prego, si us plau, que guardin el silenci corresponent i
adequat. Senyor diputat, li tomo a marcar el temps.

El Sr. Boada i Masoliver

Grácies. senyor president. Deia que la prioritat d'aquest
Govem son les polítiques socials i deia que no podia ser
d'altra manera, ates que és un govem d'esquerres. ca-
talanista i d'esquerres. Per cert. senyor Mas, és el sis-
tema públie el que garanteix la igualtat d'oportunitats.
no el suposat dret a escollir que vosté proposa, que
l'únic que fa és perpetuar les desigualtats. (Forta remar
de veus.) Bé. era interessaní fer aquest incís per com-
parar entre polítiques de dreta i polítiques d'esquerra.

Nosaltres considerem molt important l'impuls de les
polítiques de benestar, que han de superar endarreri-
ments estructuráis i requereixen un salt qualitatiu. i, 16-
gicament. també caldrá destinar mes recursos els propers
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anys per a les polítiques de familia, l'atenció a la gent
gran, els discapacitats, els menors en situado de risa

Nosaltres creiem que la nova Llei de servéis socials
será, sens dubte, un instrument molt important, pero
volem subratllar molt especialment la importancia de
les actuacions per eradicar la pobresa i l'exclusió soci-
al. Son polítiques prioritáries. Ho son, hi insisteixo.
perqué la pobresa existeix a la nostra societat, pero no
ho volem veure; preferim veure la Catalunya próspera
i moderna, rica i avancada. i apostem per aquesta Ca-
talunya, evidentment nosaltres també, pero tothom hi
ha de teñir un lloc, unes oportunitats, feina, habitatge.
en definitiva una vida digna, i no tothom ho té. Recor-
dem que hi ha un milió de persones pobres a Catalunya.
de les quals 300.000 en pobresa extrema i 8.000 sense
sostre, que és la forma mes extrema d'exclusió social.

Un deis acords del Tinell és portar a terme un progra-
ma de pobresa zero. Objectiu: eradicar la pobresa, fer
veritablement de Catalunya una societat rica i plena,
amb cohesió social, amb oportunitats per a tothom, on
ningú es trobi en situació d'exclusió. I aixó s'aconse-
gueix de diferents formes: les polítiques d'ocupació son
essencials, fer efectiu el dret a accedir a un habitatge,
com planteja la Llei. El dret a accedir a un habitatge és
un element importantíssim. pero per a algunes persones
que no poden treballar o queja ho han fet durant niolts
anysen la seva vida les prestacions economiques son
molt ímportants, perqué hi ha pensions molt baixes que
no permeten cobrir les necessitats del dia a dia. Per aixó
celebrem que el Govern hagi anunciat el pagament de
complements per a les pensions mes baixes i que es
pugui comenfar a fer efectiu l'any vinent. Estem pen-
dents. dones, de la nova Llei de prestacions. que el
Govem presentara en pocs dies al Parlament. i també
del Pía d'inclusió social.

En definitiva, son elements per a 1'esperanc.a, i per aixó
li pregunten!, molt honorable president, quines serán
les actuacions del Govern per fer front a la pobresa i
l'exclusió al nostre país.

Grácies.

El president

Els recordó que la pregunta es formula al president de
la Generalitat. Per tant, té la paraula el president de la
Generalitat.

El president de la Generalitat (Sr. Pasqual Maragall
i Mira)

Senyor diputat. agraeixo la seva intervenció. Com vasté
ha dit, i em consta que ho compartim. la pobresa és un
deis problemes socials mes importants, i la voluntat del
Govem és de situar aquesta realitat com a prioritat de
la nostra agenda de reformes.

El repte és que el progrés s'estengui al conjunt de la
societaí. i en aquest sentit treballem en dues grans línies
d'actuació, com vosté sap. La primera és la universalit-
zació deis servéis públics, que és la millor manera de
reduir les desigualtats. Ho repeteixo: universalitzar ser-
veis és la millor garantía, és la clau de l'éxit del model
nórdic de progrés. no ens enganyem. i en aquest sentit
invertim el doble per habitan! que fa tres anys i fem el

quart pilar de l'estat del benestar, que és el central en
l'atenció a les persones dependents.

Adaptar el nostre sistema de benestar a les edats mes
dificils, com vosté sap. és la nostra obsessió, i en aquest
sentit vull subratllar tres línies de treball: a, el risc de
pobresa és major per a les persones grans, sobretot les
dones grans que viuen soles, i per aixó hem revalorat el
complement de les pensions. com vosté demanava en
el cas de la vidu'ítat -un 44 per cent, les pensions mes
baixes, hem pujat-; b, el risc de pobresa és mes gran
per a les persones aturades i inactives, i per aixó una
bona política social és una gran inversió productiva,
també, i una bona política económica és, al mateix
temps, una gran inversió en cohesió social -aixó, ho
tenim ben ciar-, i en tercer lloc. c, el risc de pobresa és
major per a les famílies monoparentals i les nombrases,
o per a les pareltes joves amb filis, i per aixó hem incre-
mentat any rere any el nombre i quantia de les ajudes
a aqüestes famílies.

Aquest és el nostre abecé, és la nostra rao de ser, i tam-
bé un deis reptes mes complexos, perqué la pobresa.
evidentment. no és una realitat estática. El nostre és un
deis paisos capacos d'afrontar aquests temes i ser cons-
cients que. d'aquesta manera, podem atraure, també és
cert, tanta pobresa com la que eliminem, i, tanmateix,
no ens arronsem, perqué sabem que la podrem absorbir.

El president

La següent pregunta, la formula, en nom del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya...

Pregunta al president de la Generalitat
sobre si está satisfet del compliment deis
acords del Tinell durant aquests dos anys
(tram. 317-00183/07)

...rexcellentíssim senyor Josep Piqué.

El Sr. Piqué i Camps

Sí. moltes grácies. senyor president. Senyor president
de la Generalitat. la pregunta és relativa a si el senyor
president está satisfet del grau de compliment del pacte
del Tinell, signat ara fa dos anys.

El president

Té la paraula el molt honorable president de la Gene-
ralitat.

El president de la Generalitat

Senyor diputat, estic satisfet del que hem fet fins ara i
molt confíat en el que farem, convencut que el que hem
de fer encara sera mes important i millor. La meva fei-
na. com vosté no ignora, és posar en práctica el progra-
ma, els acords del Tinell. i, evidentment, la seva és fer
que el seu partit deixi d'enfrontar els pobles d'Espanya
i atacar l'Estatut per erosionar el Govern espanyol.

El president

El senyor Piqué té la paraula.

43
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El Sr. Piqué i Camps

Senyor president, a mi, no m'impressiona gens el que
acaba de dir, perqué voslé sap, i jo també, que és fals.
I el que sí que li dic també... (Remor de veus.) El que sí
que li dic també és que no hi ha re mes fals que el que
vostés han fet amb la foto que es van prendre fa un
parell de dies fent la impressió d' unitat, que tots sabem
que no existeix.

Aquest matí heñí vist una pellícula, hem vist un lamen-
table espectacle, una vegada mes. Hem vist com vostés
son incapacos de donar una imatge mínimament raona-
ble i mínimament digna del que ha de ser un govem de
Catalunya. No faig referencia a Terror del senyor Ri-
dao, clamores, pero que es pot produir. pero sí que faig
referencia a una cosa que ha de cridar l'atenció a tots
els ciutadans de Catalunya, i no despisti. no intenti des-
viar l'atenció, com ha fet amb la seva resposta. El que
li vull dir és el següent: avui el que s'ha vist és, una ve-
gada mes, que un deis partits que formen part del tripar-
tit pacta amb el principal partit de l'oposició coses en
contra del principal partit del Govem. No és la prime-
ra vegada que passa, i em temo que no será la darrera.
I cree que aixó sí que és una cosa de qué vosté ha de
donar explicado. El pacte del Tínell és un pacte que ha
de donar estabilitat al Govem de Catalunya, i avui, una
vegada mes. s'ha vist que el que hi ha és que cadascú
va a la seva, que el que hi ha és pur i mer tacticisme i
que les coses es fan en fundó deis interessos electorals
de cadascú. i ningú pensa de veritat en Catalunya.

Jo li vull dir algunes coses, no?, perqué aixó no és la
primera vegada que efectivament passa. Durant la tra-
mitado de l'Estatut les vare ni veure de tots els colors,
va passar exactament aixó. Ara he vist, a través de les
manifestacíons d'alguns deis seus representants, del
Partit Socialista, que volen un record del Tribunal
Constitucional. Deu ser l'aplicació del que díu la se-
nyora de Madre avui, no?, que d¡u: «Escoltin. ja n'hi ha
prou, i aquests nois d'Esquerra Republicana a veure si
d'alguna manera, si d'una vegada, dones, n'aprenen
una mica». Commovedor, commovedor des del punt de
vista de la seriositat í del rigor del que ha de ser l'acció
de govern.

Bé, qué queda de la foto de l'altre dia? Dones de la foto
de Paltre dia. que no se la creu ningú, el que queda és...
(Sana el senyal acúsíic que indica que s'ha exhaurit el
temps d'intervenció.)

El president

Senyor Piqué...

El Sr. Piqué i Camps

...si em permeten una petita broma, el següent -acabo,
senyor president. I és: el secretan general de Convergen-
cia i Unió ha dit que Convergencia i Unió va ser ¡Ilu-
minada per Déu. I. com que és...

El president

Senyor Piqué...

El Sr. Piué i Camps

Acabo, senyor president.

El president

Sí, acabi.

El Sr. Piqué i Camps

I, com que és un bon democratacristia, dones, deu te-
ñir bona informado. Va ser illuminat, no?

El president

Senyor Piqué...

El Sr. Piqué i Camps

I Déu el va ¡Iluminar. Acabo, senyor president. El que
sí que li dic és que, en funció d'aíxó. i a través deis
mateixos criteris, el pacte del Tinell deu ser fruit del
diable.

Grades.

(Forta remorde vais.)

El president

Té la paraula el molt honorable president de la Gene-
ral i tat.

El president de la Generalitat

Senyor diputat. si el Reglament del Parlament... La
veritat és que... No prengui la gent per ignorants. Aixó
ho pot fer el PP a Madrid, pero aquí no cola.

Miri, i parlant de govems coherents, deis tres o quatre
governs deis paísos mes importants d'Europa n'hi han
tres que son de dretes i Déu n'hi do. perqué si comen-
cem amb Talemany, on hi ha una primera ministra que
és de la seva corda, que diuen -diuen- que només té un
ministre que és de la seva confianca, si seguim per
Italia, el senyor Berlusconi i la seva coalició. que és tota
una mostra de com les dretes governen en sintonía..., i
podriera continuar amb el cas de Franca, on hi han dos
deis ministres mes importants que s'enfronten en una
carrera electoral. Pero deixem-ho.

Nosaltres no tenim satisfacció ni autocomplaenca. Nos-
altres podríem haver-nos estalviat algunes estridéncies,
pero, al final, el que compta son els fets. Hem fet l'Es-
tatut. sí, i l'aprovarem, inalgrat els entrebanes que la
dreta espanyola, és a dir, vostés, ens posen. Pero men-
tre feiein l'Estatut, els darrers vint-i-un mesos. es ere-
aven 420 llocs de treball cada dia. Vostés parlen deis
problemes de la gent. (Remar de veus.) Cada dia. 420
llocs de treball nous cada dia. Vostés parlen deis proble-
mes de la gent. Dones míri: 104 nous centres escolars
en dos anys son per a la gent; la construcció de 18.600
places de llars d'infanis es fa per a la gent; reduir llis-
tes d'espera es fa per a la gent; millorar a fons 30 bar-
ris es fa per a la gent; rehabilitar 70.000 pisos es fa per
a la gent, i desplegar els Mossos a Barcelona per a qui
es pensa que es fa, si no per a la gent i per al seu ben-
estar?

En canvi. crispar i manipular, no acabo de saber ni en-
tendre realment amb quina Finalitat. amb tota franque-
sa. I aixó no comenca ara, no ha comen^at ara, sino que
ja fa dos anys, des del mateix dia que es va signar el
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pacte del Tinell. 1 vostés van comentar. I el pitjor: es va
promoure des de les mateixes institucions, perqué sap
qui va titilar l'acord, el nostre acord de govem, de «sen-
zillament intolerable»... (Sana el senyal acústic que
indica que s 'ha exhaurii el lemps d'intervenció.)

El president

Senyor president...

El president de la Generalitat

...acabo, d'«un intent de liquidar l'Estat», de «disbarat
inconstitucional» o de «pols a l'estat de dret i a la de-
mocracia»? No era només un membre destacat del seu
partit. Era el ministre portaveu del Govern a Espanya.

El president

Té la paraula per formular la segiient pregunta...

Pregunta al president de la Generaíitat,
sobre com preveu el Govern encarar la
recta final de la negociació de l'Estatut
(tram. 317-00186/07)

...l'honorable senyor Josep-Lluís Carod-Rovira. del
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Cata-
lunya.

El Sr. Carod-Rovira

Sí. grades, senyor president. En una intervenció ante-
rior vaig demanar que el Govern contribuís a la divul-
gació" de l'Estatut d;autonomía, del nou text aprovat, de
la nova proposta aprovada en aquesta cambra, bé fos
de manera directa o indirecta, com ja han fet alguns mit-
jans de comunicado, entre els quals, per exemple, el set-
manari El Temps. amb una edició francament molt útil.

Voldríem conéixer quines son les prevísions del Govern
que vosté presideix per divulgar aquest nou Estatut. És
un íext lamentablement poc conegut. del qual es parla
moltíssim mes del que no pas se n'ha llegit. no només
aquí, sino sobretot a fora. i. per tant, voldríem saber qué
pensa fer el seu Govern o que ha fet ja per contribuir a
aquesta divulgado.

Modestament. nosaltres, des del nostre partit, mentre
altres, siguin nois, siguin avis, es dediquen a fer actes
en contra de l'Estatut, fem una campanya de divulga-
ció de l'Estatut. amb prop de quatre-cents actes arreu
de Catalunya fins al mes de mar?.

Han passat dos mesos i mig d'enc,á que en aquesta cam-
bra vam aprovar el text de la nova proposta; ha passat
també un mes i mig després que aixó s'aprovés a Ma-
drid, la presa en consideració. i ara, en aquests moments,
quan havíem aconseguit un nivell d'autoestima i de sa-
tisfacció general a la societat catalana, creiem que no té
sentit que els caps, els presidents, els diferents grups
parlamentaris que vam donar suport a aquest text, aquí
i allá, no haguem tingut l'oportunitat d'intercanviar
impressions per veure quin és l'estat de la negociació
i parlar de l'estratégia futura, conjunta, unitaria, que, al
nostre entendre, hauríem de teñir.

Dintre de pocs dies el Govern espanyol fará pública la
• seva proposta de finanfament amb relació al text de
la nova Proposta que aquesta cambra va aprovar en.el
seu moment. Des d' Esquerra manifestem la nostra vo-
luntat i la nostra disposició d'anar junts una altra vega-
da. No només des d'Esquerra, ho volem, sino que el
país ho necessita i. fins i tot, ho reclama. Estem conven-
futs que junts ens en sortirem; cadascú per la seva ban-
da, segur que no. No anar junts a defensar l'Estatut és
debilitar l'Estatut, i nosaltres no ho volem fer. Ni la to-
talitat de diputáis i diputades catalans que hi vam donar
suport aquí, a Madrid no som majoria, ni és majoria
tampoc el Partit Socialista allá. Per tant, no tenim cap
mes sortida sensata que asseure'ns. parlar, pactar, nego-
ciar i, finalment. entendre'ns. Aixó ho hem de fer tots
junts... (Sona el senyal acústic que indica que s'lia ex-
haurit el temps d'intervenció.)

El president

Senyor diputat...

El Sr. Carod-Rovira

...i esperem que una autoritat institucional superior a la
deis presidents degrup ens convoqui finalment per sa-
ber no de quin mal hem de morir, sino de quin bé hem
de viure. Quan ho fací...

El president

Senyor diputat,..

El Sr. Carod-Rovira

...Esquerra hi será.

El president

Té la paraula. en nom del Grup Parlamentan... Perdó!
Sí, té la paraula, en nom del Govern, el president de la
Generalitat.

El president de la Generalitat

Senyor diputat. li haig de dir que s'han baixat de la web
de l'Estatut cree que son 200.000 consultes, és a dir,
textos que s'han repartit a través de la web, que en fem
edicions per capítols. i que farem totes les reunions que
calgui, tal com vosté demana.

Vosté deu recordar, i els altres caps de grup també ho
deuen recordar, que el dia després de Faprovadó ens
vam reunir en el despatx de la presidencia de la Gene-
raíitat els quatre partits que havíem donat suport a 1"Es-
tatut, que donem suport a l'Estatut, per tal que quedes
ciar que no solament ens havíem posal d'acord en el
text, sino en la manera de defensar-lo, de manera que
vosié aquí m'hi trobara sempre, tot i que també coneix
la meva reluctancia a una excessiva intervenció de la
presidencia de la Generalitat. i quasi li diria que del
Govem, en el que és una tramitado i una competencia
estrictament parlamentaria.

El Govern de Catalunya és, en aquest sentit, escrupolo-
sament respectuós amb la tramitado institucional. És a
dir. el Govem manté el maxim de respecte a la negoci-
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ació en curs, que está protagonitzada per les forces
polítiques. i reconeix la legítima autonomía de cadas-
cuna, actitud que. per altra banda, no significa, ni molt
menys, inhibido: el Govem ha donat, dona ¡ donará el
suport que calgui al procés negociador en la línia del
que vosté demana, guiat exclusivament peí criteri de
1'eficacia. Es en aquest sentit que hem considerat opor-
tú establir els mecanismes de seguiment pertinents.

Pero, dit aixó, vull recordar que la Proposta d'estatut
constitueix un capital polític comú, que s'ha d"adminis-
trar, negociar, pactar, aprovar, o retirar en el seu cas. de
comú acord, que aquest és el pacte polític implícit que
vam acordar els partits que vam votar favorablement la
Proposta d'estatut, de nou estatut. I sentó especialinent
la responsabilitat d'assegurar la unitat catalana i, per
tant, de vetllar peí compliment d'aquest pacte polític. i,
en exercici d'aquest responsabilitat, no dubtaré de pren-
dre la iniciativa si veig en greu risc l'objectiu que tots
perseguim, d'aprovar un bon estatut.

El president

Ara sí, la següent pregunta, la formula, en nom del
Grup Parlamentan Socialistes - Ciutadans peí Canvi...

evidentment, d'aquests propers anys és el tra?at, i per
tant el projecte, del nou eix transversal ferroviari i de
l'eix ferroviari orbital.

Pero bé, tampoc s'obliden la multitud de carreteres i
vies que veiem collapsar-se tot sovint, no solament a
Tarea metropolitana, sino cap a l'interiorde Catalunya.
D"aquí ve que, personalment, i en aquest cas com a
diputat adscrit d'una part de les comarques de I'interi-
or de Catalunya, haguem vist amb un especial... (Sona
el senyal acústic que indica que s 'ha exliaurit e! temps
d'inicrvenció.)

El presiden!

Senyor dipu tal...

El Sr. Roma i Cunill

...desig la presentació d'aquest Pía.

Es per aquest motiu que demanem al president de la
Generalitat quina valorado en fa. d'aquest Pía...

El president

Senyor diputat...

Pregunta al president de la Generalitat
sobre quina valorado fa del Pía d'ínfraes-
tructures del transport de Catalunya
(tram. 317-00187/07)

rillustre senvor Joan Roma.

El Sr. Roma i Cunill

Grades, senyor president. Molt honorable president de
la Generalitat, parlarem d'un tema que figura en els
primers llocs del pacte del Tinell, i és 1'aposta clara peí
.transpon, per la millora de les comunicacions, siguin
viáries. siguin ferroviaries. I d'aquí ve que la setmana
passada l'honorable conseller de Política Territorial i
Obres Publiques presentes el primer pía d'infraestruc-
tures del transpon, amb una inversió prevista de 37.000
milions d'euros, i per primera vegada en el nostre país
es fa una planificado a vint anys vista, és a dir, des del
2006 al 2026. una manera clara de preparar el país que
ara som, de set milions, per ais vuit milions que previ-
siblement tindrem d'aquí a deu anys. Per tant, és avan-
c,ar-se a les necessitats que té el país ja en aquests mo-
ments i a les que tindrá els anys futurs; no anar darrere
deis problemes, sino avancar-se ais problemes i fer una
aposta clara per una millora contundent de la xarxa vi-
aria, i molt especialment de la ferroviaria, la mes obli-
dada aquests últims decennis.

De fet, Catalunya pateix un déficit d'infraestructures
notable en materia de transports, que fa que estiguem
per sota del 75 per cení de la mitjana europea, pero molt
especialment del transpon públic, i. dintre del transpon
públic, especialment del transpon ferroviari.

És lógic, dones, que la prioritat vagi en aquest sentit.
D'aquest volum d'inversió de 37.000 milions d'euros.
el 68 per cent está previst destinar-lo a la millora del
transport públic i de nous traíais ferroviaris. L"estrella.

El Sr. Roma i Cunill

...i la seva execució en aquest període proper deis vint
anys.

Grácies.

El president

Té la paraula el molt honorable president de la Gene-
ralitat.

El president de la Generalitat

Senyor diputat, el Govern fa una cosa que fins ara no
s'havia fet en aquest país, que és planificar, planificar
les accions. Fins ara Catalunya no tenia un esquema
ciar del que s'havia de fer, per exemple amb les presons
-ara en fem cinc-, ni quantes se n'havien de fer ni on.
Ara en fem cinc i encara en farem tres mes. Ni se sabia
on havien d'anar les trema mil places de Ilars d'infants
que s'havien promés ni com s'havien de financar. L'al-
tre dia vaig signar els terrenys i els díners per al 60 per
cent de totes aqüestes places. Avui sí que sabem quan,
on i de quina manera es faran. Es fan, i també se sap
com es pagaran. Abans no era tan ciar.

En materia d'infraestructures, aquest 2005 superem de
llarg el ritme de licitado de ['anterior Govern.

Pressupost de l'Estat. La inversió de l'Estat a Catalunya
2006 arribará al 18,5 per cent del total de la inversió
pública de l'Estat. per fi. I el de la Generalitat de Cata-
lunya, una partida de 2.900 milions d'euros per a infra-
estructures i transport públic.

Catalunya es mou, i ho fa amb visió de futur. El Pía
d'infraestructures ri'és el millor exemple, i jo cree que
és el mes ambiciós que s'ha realitzat maí al nostre país
-mai. Es el primer que dibuixa de forma integrada el
desenvolupament de la xarxa vi aria i ferroviaria. Está
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fet pensant en la ciutadania, perqué justament preveu
un increment del transpon públic del 120 per cent, per
sobre de la mitjana de l'increment, i es basa, també en
aquesta li'nia, en el ferrocarril, amb 800 nous quilóme-
tres d'alta velocitat, 300 de li'nies convencíonals. mes la
millora de 576 quilómetres de línies existents. Tot aixó
ha de permetre estimular la competitivitat de les empre-
ses i ens ha de permetre millorar les comunicacions
transeuropees de Catalunya, i vertebrar, com vostés sa-
ben, una euroregió Pirineus - Mediterránia, que ens
cada vegada mes falta, eh?, perqué hem de teñir horit-
zons no només mirant avall. sino també miránt amunt.

Es el pía de la Catalunya en xarxa, un pía decisiu per al
nostre país, que generará desenvolupamenl i creará pro-
grés.

El president

La següent pregunta, la formula, en nom del Grup Par-
lamentari de Convergencia i Unió...

Pregunta al president de la Generalitat
sobre quina valorado fa de l'acció políti-
ca ¡ de govern deis dos anys de legislatu-
ra transcorreguts i de les perspectives de
futur (tram. 317-00184/07)

...['honorable senyor Artur Mas.

El Sr. Mas í Gavarró

Moltes grades, senyor president. Senyor president de
la Generalitat, fa un parell de dies vostés van celebrar
a so de bombo i platerets aquesta festa del tripartit.
Várem aprendre un parell de coses. La primera és que,
segons paraules seves, ni ha una aposta peí tripartit
durant una generado sencera. Els agra'ím de tot cor la
clarificado que aixó significa, perqué vol dir que tot-
hom que a Catalunya no estigui satisfet amb el que fa
el tripartit sap que Túnica alternativa és Convergencia
i Unió. (Remar de veus.)

També sabem que, segons aquest balanf seu, i avui
n'hem tingut una prova mes. tot son flors i violes. Aixó,
senyor president, significa una desconnexió amb la re-
alitat realment alarmant. I no ho dic jo; ho diuen les
enquestes i els estudis d'opinió que fa el mateix Govem
que vosté presideix, no ho diu l'oposició.

La pregunta és: després d'aquests dos anys. en qué tan
i tan i tan ha plogut, en tots els sentits, vostés..., i vos-
té, senyor president. no té cap autocrítica a fer? El se-
nyor president de la Generalitat, després de dos anys de
tripartit, no lé cap autocrítica a fer? Avui té una opor-
tunitat per fer-ho.

El president

Té la paraula el molt honorable president de la Gene-
ralitat.

El president de la Generalitat

Senyor diputat. comencant peí principi. aixó de la ge-
neració no sé on ho he llegit, jo. Em pensó que fa uns

dies vaig Hegir en boca seva que parlava de tota una
generado. Dones m'imagino que s'ha utililzat en el
mateix sentit per uns i altres. Em pensó que el que vo-
lem dír és que aquest país es governa d'una manera
diferent i que aixó va per llarg.

Jo. de tot aixó, en faig una valorado altament positiva,
com he volgut deixar ciar en les intervencions prece-
dents. Si li sembla, el que podem fer. i li servirá, em
pensó, és que li envií un balan -̂ deis dos anys de go-
vern, perqué aleshores es podrá orientar respecte de per
qué nosaltres tenim la confianca que tenim en la nostra
feina de govern, no? Cree que les expectatives que
s'han general amb el canvi es satisfan i que es compli-
ran totaJment aquesta legislatura.

El president

Té la paraula el senyor Mas.

El Sr. Mas i Gavarró

No cal que me l'envií, senyor president, el balanc, per-
qué el conec bé; el vise cada dia. I, a mes a mes, intento
estar en contacte amb la realitat.

I li dic que. després d'aquests dos anys. no hi ha res a
dir per part del president de la Generalitat sobre el des-
gavell permanent del mateix tripartit? Avui n'hem tin-
gut una prova mes. aquest matí, en la votació sobre el
Reglament del Parlament.

No hi ha res a dir sobre la parálisi del Govem, aquesta
sensació creixent que no es preñen decisions com a
conseqüéncia deis conflictes permanents entre els dífe-
rents departaments? No ho diem nosaltres des de l'opo-
sició; moltes vegades ho ínanifesten els inateixos mem-
bres del Govem.

No hi ha res a dir sobre aquest tan cloquejat gír social,
que, en definitiva, passa simplement per continuar les
polítiques socials que havia fet Convergencia i Unió,
per exemple els complements a les persones vídues,
que vostés han mantingut pero que no han incrementat
prou? (Reinar de veus.)

No hi ha res a dir, senyor president. sobre la manca de
credibilitatolapérduade credibilitat d'un govem com
a conseqüéncia. per exemple. de la crisi del Carmel? I
de la desconfíanos en les institucions?

No hi ha res a dir sobre la pérdua o la minva de capa-
citat de lideratge d'un president de la Generalitat que
vol fer uns canvis de Govern i que no pot fer-los perqué
els seus inateixos no els hi deixen fer? (Sona el senyai
acúslic que indica que s 'ha exhaurit el lemps d'tnter-
venció.)

El president

Senyor Mas...

El Sr. Mas i Gavarró

No hi ha res a dir sobre tot aixó?

Acabo. Vostés van fer una gran celebrado a major ho-
nor i gloria del tripartit. Jo espero que algún dia, en lloc
de pensar tant en el tripartit. pensin mes en Catalunya.
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El presiden!

El senyor Maragall té la paraula.

El president de la Generalitat

Bé, jo ja he dit que, quant a la pluralitat del Govern i el
seu funcionament intern.... i n'he posat alguns exem-
ples europeus quejo m'imagino que vosté coneix, no?
En tot cas. li diré que els exemples europeus que li he
posat son d'una mes gran complexitat interna, diguem-
ho així. que no pas el nostre. En tot cas, jo cree que és
millor la pluralitat que l'espectacle d'un conseller en
cap creat per guanyar unes eleccions, eh? (Remor de
veus.) Cree que és millor la pluralitat del Govem que
avui tenim que no pas el sacrífici que es va fer durant
quatre anys de practicament tota la línia de govern per
al Uanc.anient d"una candidatura, que. afortunadament.
dones, va fracassar. (Forta remar de veus.)

Hi insisteixo: el nostre balanc és positiu. És logic que
vosté no ho pugui reconéixer, és normal. I les perspec-
tives per ais propers dos anys, i mes enlla, encara son
millors,

Celebro que tothom, políticament parlant. hagi acabat
trobant el seu lloc, amb algunes excepcions conjuntu-
rals. Vostés també es van adequant al rol d'oposició que
els correspon de fer per ara en el panorama polític. perb
veig en vostés una certa sensibilitat a l'afalac, perfec-
tament comprensible, com ja succeía durant la legisla-
tura passada, quan el senyor José María Aznar només
fa tres anys els va convidar a sumar-se a un projecte
comú i es mostrava disposat a compartir projectes, ini-
ciatives i idees amb vosté. I el senyor Duran llavors
deia: «Creo más que...» (Remor de veus.) No! -no!-, és
que aixó sí que haig de Ilegir-ho, perqué és del senyor
Duran. (L'orador ríu. Forta remor de veus.)

El president

Senyor president...

El president de la Generalitat

«Creo más...» No, «creo que más» -perdó- «que nunca
ahora será el momento histórico para que una persona
de la talla de Aznar sea capaz de mantener el diálogo
más profundo con quienes representamos el nacionalis-
mo catalán».

El president

Senyor president...

El president de la Generalitat

Voslés estaven lligats peí compromís...

El president

Senyor president... "

El president de la Generalitat

...amb Y Aznar de no tocar l'Estatut a canvi de mante-
nir el Govern perqué vosté...

El president

Senyor president...

El president de la Generalitat

...tingues temps de promocionar-se com a candidat,
senyor Mas.

El president

Senyor president! -senyor president!-, s'ha acabat el
temps. (Forta remor de veus.)

Abans de passar al torn de preguntes al Govern, els
anuncio que, finalitzat aquest. llegirem dues declaraci-
ons institucionals: una amb relació al manifest «Tots
son innocents», i una altra amb relació al Dia Interna-
cional de les Persones amb Discapacitat.

Pregunta al Consell Executiu sobre les ir-
regularitats detectades en I'Instituí de
Desenvolupament per a les Comarques
de l'Ebre (Idece) (tram. 310-00496/07)

Formula la pregunta ara. en nom del Grup Parlamentan
de Convergencia i Unió, l'excel-lentíssim senyor Joan
María Roig.

El Sr. Roig i Grau

Moltes grades, senyor president. Honorable conseller
de Política Territorial i Obres Publiques, vosté és el pre-
sident, ho ha volgut ser. de Tlnstitut de Desenvolupa-
ment de les Comarques de l'Ebre. ens que, com ja sap,
ha sortit darrerament a la llum pública per haver trobat
una serie d'irregularitats reconegudes en la seva gestió.
Vosté sap també, senyor conseller, que en seu parlamen-
taria li varem dir, des de Convergencia i Unió, amb molla
prudencia, que analitzés la situació de l'Institut; el
varem advertir de possibles irregularitats. Es evident
que vosté ha actuat, com es pot constatar amb el cessa-
ment del director. Sincerament, conseller, creiem que
P actuado és insuficient. Posteriorment, els nostres repre-
sentants a l'Instiiut van fer diverses preguntes per escrit
demanant informe sobre la gestió del mateix Instituí.

Conseller. quina és la situació real de l'Institut de Des-
envolupament? Quina és la situació económica? S'han
comes irregularitats en In seva gestió? M'agradada que
em contestes.

Grácies.

El president

Té la paraula I'honorable senyor Joaquim Nadal, con-
seller de Política Territorial i Obres Publiques.

El conseller de Política Territorial i Obres Publiques
(Sr. Joaquim Nadal i Farreras)

Grácies. molt honorable president. Senyor diputat,
efectivament. el president de I'Idece sap que. a 31 de
desembre de 2004. Pauditoria comptable de Tlnstitut
era neta al 100 per cent. A primers de novembre, la in-
tervenció delegada ens diu que hi ha algún procediment
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de contractació que no és l'adequat. Fruit d'aquesla
constatado, deinanem una auditoria deis comptes de
1'Institut i la mateixa intervenció delegada ens diu que
hi ha una desviació de despesa respecte al total pressu-
postat per a l'any. Aquesta desviació de despesa es po-
dría xifrar. a dia d'avui. i anib tota provisionalitat. en
uns 890.000 euros, deis quals 179.000 correspondrien
a l'escreix de cost per la neteja de la via navegable, mes
de mig milió d'euros amb relació a una exposició so-
bre l'Ebre, 65.000 sobre la marca turística de les Ter-
res de l'Ebre. i la resta, quantitats indefinídes sobre
coses que ara jo no li podria precisar.

Pero en qualsevol cas, ]'auditoria que hem encomanat
donará compte de, un a un. tots els céntitns d'euro que
s"han gastat de mes respecte al pressupostat, pero aixó
ho hauríem de catalogar, vist de moment en qué s'han
gastat, no com a irregularitat, sino simplement com una
técnica ben coneguda de tothom, que és la que s'ano-
mena «despesa desplanada».

El president

Té la paraula l'excel lentíssim senyor Joan María Roig.

Et Sr. Roig i Grau

Bé. moltes grades, conseller. Jo. fa uns vint anys que
sóc alcalde, i aixó de la «despesa desplacada» encara
no m'ho han explicat: ho detnanaré a ['interventor. De
totes formes, entenem que en tan poc temps no pot
aclarir el desgavell de 1'Institut. Per aixó apronto per
demanar-li una cosa: que la propera sessió del Conseil
Rector la presídeixi vosté. No envi'í ningú. presideixi-
la vosté i expliqui aquesta situació. quejo estic segur
que ho fara.

També aprofito per dir-li que demanarem la seva com-
pareíxenca al Parlament, i demanarem també que la
Sindicatura de Comptes analitzi aquest cas.

Conseller. que no l'enganyen. I no vegi. sobretot, en la
nostra actitud cap exagerado; mes bé som prudents.
nosaltres; ja ho sap vosté. El que ha passat a 1'Institut
és molt greu, molt mes greu del que vosté explica, i
probablement mes del que vosté s'imagina i mes del
que vosté coneix. Ara no li contaré ni histories sucoses,
ni situacions estrafoláries, jo cree que no toca. L'Insti-
tut de les Comarques de l'Ebre ha estat un model de
sectarisine, d'irregularitats i mala praxi, per dir-ho
amablement; un exemple del que no pot ser, un exem-
ple de lo que desprestigia les institucions. Talli-ho, con-
seller. Regeneri 1'Institut i assurneixi responsabilitats.
No puc, ni vull creure que aixó -o faci-les assumir,
estes responsabilitats-és la seva proposta, la proposta
del Govern, de discriminado positiva a les Terres de
l'Ebre. Jo estic convengut, perqué li tinc confianca...

El president

Senyor diputa!...

El Sr. Roig i Grau

...que vosté resoldrá aquesta situació; pero faci-ho amb
responsabilita't.

Grades.

El president

Grades. Té la paraula Inhonorable conseller.

El conseller de Política Territorial i Obres Publiques

Miri, senyor diputat. sap que ho faré. i ho faré fins a les
ultimíssimes conseqüéncies i fins a l"últim céntim. Pero
vull que sapiga que, tot i ser presumptament greu -i aixó
ho dirá I'auditoria quejo mateix he demanai-, és menys
greu que el que sabem que va passar en el CEPIDE
Cosec.

I peí que fa a la forma coneguda com a «despesa despla-
gada», si vosté no ho sap com a alcalde, el conseller Cas-
tells ho sap peí que fa a les xifres deis comptes del Go-
vern de la Generalitat a l'hora d'obligar-nos a tots a un
constrenyiinent de disciplina pressupostária per reduir
un déficit acumulat de 1.250 milions d'euros deis dar-
rers anys pressupostaris.

Faré lot el que calgui per aclarir aqüestes qüestions. No
li puc assegurarquejopresideixi la sessió de 1'Instituí
convocada per al dia 20. pero, si cal. en convocaré una
altra per presidir-la jo mateix i donar totes les explica-
cions que calguin.

El president

Honorable conseller...

El conseller de Política Territorial i Obres Publiques

I li asseguro que no hi haurá pas mes sorpreses que les
que avui els he pogut anunciar.

El president

Grades.

Pregunta al Conseil Executiu sobre les po-
lítiques d'atenció ais malalts d'Alzheimer
(tram. 310-00497/07)

Té la paraula per formular la següent pregunta, en nom
del Grup Parlamentari de Convergencia i Unió, l'hono-
rable senyora Irene Rigau.

La Sra. Rigau i Oliver

Grades, senyor president. Honorable consellera, com
sabem, l'Alzheimerésuna malaltia que ens esborra la
memoria i ens roba la propia historia, i, a mes, ens pre-
senta davant deis nostres com un estrany. U impacte
d'aquesta malaltia no és sobre la persona que el pateix
només, sino també sobre la familia. Per aixo. el Govern
anterior va promoure la creació de l'Institut Sociofami-
Har Alzheimer.

Ens pot explicar, a vigílies de celebrar la Marató. per
qué aquest projecte ha dormit dos anys en el calaix i no
s'ha convocat ni la Fundació, ni s'ha vist conslruít, ni
endegat el projecte?

El president

Té la paraula la senyora Arma Simó, honorable conse-
llera de Benestar i Familia.
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La consetlera de Benestar i Familia (Sra. Anna Simó
i Castelló)

Moltes grácies. senyor presiden!. Senyora diputada,
com vosté sapmoltbé,el 17 de setembredel'any 2003
es va signar el Conveni de collaboració entre el Servei
Cátala de la Salut i l'ICASS. per valorar conjuntament
les formules mes idonies per destinar uns espais, per
crear un centre per a persones afectades per Alzheimer
i altres deméncies. Per mitja d'aquest conveni, el De-
partament de Benestar i Familia es va coinprometre a
impulsar la construcció del centre, consensuant el pro-
jecte amb el Servei Cátala de la Salut.

Actualment, el que estem acabant de fer precisament el
Departament de Benestar i Familia és el que no es va
fer en el seu moment, que és: revisar el Pía funcional
conjuntament amb el Departament de Salut, que alho-
ra construeix noves places sociosaniláries al Pare So-
ciosanitari Pere Virgili. I. si vol. després, si és del seu
interés, li explico els detalls de quines serán les carac-
terístiques del projecte i el Conveni que hem signat amb
l'Ajuntament de Barcelona respecte a aixó.

Grácies.

El president

Té la paraula l'honorable diputada.

La Sra. Rigau i Oliver

Grácies, senyora consellera, per la informació, pero
m'és realment insuficient. L'espai el tenien reserva! al
Pere Virgili. El projecte, previ concurs, el va guanyar un
magni'fic equip d'arquitectes que ja el va dissenyar i es
va presentar. Aquest projecte ha estat dos anys aparcat,
deixant els familiars de malalts d'Alzheimer sense par-
ticipar-hi.... i amb la millor expertesa.

Senyora consellera, al Govern de la Generalitat li ha
faltai visió, visió de saber que aquesta malaltia impacta
la nostra societat i que calia donar, des del lideratge.
una bona resposia. Li ha faltat ambició. Teníem un pro-
jecte que combina recerca, alenció i formació. com cap
n'hi havia a l'Estat. D'aquí a pocs mesos, el Reina
Sofía, amb el mateix model que havíem presenta! nos-
altres. será una realitat a Espanya. passanl-nos davanl.
quan el nostre projecte era pioner. Senyora consellera.
li ha faltat dedicació per tirar endavant el projecte. i
sobretot. i ho lamenten!, els ha faltat la coordinado. És
evident que és sociosanitari; és evident que va néixer
amb la volunta! que el conseller Pomés, al moment, i
jo, com a consellera de Benestar, vam presentar. Pero és
que vostés dues, tant la consellera de Sanitai, com vos-
tés, teñen greus mancances de coordinació. i aixó está
afectant, pero molt, el sector sociosanitari. Els ha faltat
lideratge, els ha faltat ambició, han deixat una fundado
sense funcionar, han deixat uns esíatuts aturáis, i tot
aquest projecte que ja es va fer públie, que es va presen-
tar...

El president

Senyora diputada...

La Sra. Rigau i Oliver

...s'ha queda!. Amb quina cara es presentara a la Mara-
ió, senyora consellera?

El president

Té la paraula l'honorable consellera.

La consellera de Benestar i Familia

Grácies, senyor president. Senyora diputada, em pre-
sentaré a la Marató amb la mateixa cara ainb qué la
consellera de Salut i jo ens vam presentar i vam orga-
nitzar un ac!e amb els familiars i les persones deis cen-
tres d'Alzheimer, enguany i l'any passat; amb la inatei-
xa cara. I amb la mateixa volunta! de collaboració que
hem tingut sempre amb les entiláis. '

Li diré que la consellera de Saluí i jo teni'm la coordi-
nació que en cap moment no va haver-hi en el passat.
I li direm -i suposo que vosté n'és ben conscient- que
estem llangant i tiran! endavant els catorce projectes
demostratius, per exemple. del Prodep, que és una cosa
tan elemental i tan senzilla, i lan importanl també per al
suport a les famílies i a les persones amb dependénci-
es. com aquest projecte que tirará endavant. Estem pla-
nificant el sociosanitari juntes.

Aqüestes obres, senyora Rigau, s'iniciaran dins el pri-
mer semestre del 2006, tal com em vaig comprometre,
i amb un pressupost. aquest cop sí, de 10 milions d'eu-
ros. entre l'any 2006 i l'any 2008. El Centre d'Atenció
Residencial tindra noranta places residenciáis. I sembla,
tal com vosté parla, com si no hi hagués places residen-
ciáis que acollissin persones amb Alzheimer a Catalu-
nya. L' 11 per cent de les places residenciáis d'entrada
a diagnostic, a Catalunya, son d'Alzheimer. 1 hi ha mes
de 5.800 places d'alta dependencia...

El president

Honorable consellera...

La consellera de Benestar i Familia

Ja acabo, senyor president. Tindrá també un centre de
dia terapeutic i un taller de memoria, amb cent cinquan-
ta places, i servéis de suport a domicili. Així ho vam
reblar també amb el compromís amb l'Ajuntament de
Barcelona el proppassat 13 de julio!.

Moltes grácies.

El president

Grácies.

Pregunta al Consell Execütiu sobre qui-
nes iniciatives preveu endegar perqué els
ciutadans de Castelldefels (Baix Llobre-
gat) deixin de patir els sorolls que patei-
xen des del 27 d'octubre de 2005 (tram.
310-00492/07)

Té la paraula. per fomular la següent pregunta. l'H-lus-
tre senyor Jordi Miralles, del Grup Parlamentan d'Ini-
ciaiiva per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa.
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El Sr. Míralles i Conté

Grades, senyor president. Conseller Nadal, el passat
mes de novembre, la ciutadania, les associacions de
veíns i P Ajuntament de Castelldefels van iniciar mobi-
litzacions per denunciar i dir «prou» al soroll deis avi-
ons en aquesta ciutat del Baix Llobregat. Aqüestes
mobilitzacions expressen la no-acceptació de la situa-
ció que s'está vivint des del 27 d'octubre, data en la
qual els responsables de l'aeroport del Prat están apli-
cant una configuració de rutes aéries que perjudica
enormement Castelldefels.

Abans de Pacord signat. un deis punts fonamentals de
trabada entre totes les parts era la valorado de les afec-
tacions a persones, els nivells de soroll i les zones sen-
sibles afectades. L'Ajuntament de Castelldefels va pre-
sentar un informe molt rigorós sobre els possibles
efectes a mes de quaranta mil persones, a centres d'en-
senyament, a la Universitat Politécnica i a equipaments
sociosanitaris. Pero aixó AENA no ho ha tingut en
compte d'una manera irresponsable, i ha fet que avui a
Castelldefels, i també a Gavá Mar sud, la situada sigui
insostenible. Les rutes que están aplicant son aquelles
queja va rebutjar P Ajuntament de Castelldefels l'any
2003, i ara es toma a comprovar que totes les conside-
racions i preocupacions socials i mediambientals de
P Ajuntament eren fundades.

Peí nostre Grup Parlamentan. Catalunya ha de teñir una
bona xarxa d'aeroports. pero aixó no pot ser a costa de
la qualitat de vida de les persones i d'un creixement
insostenible. Per aixó, AENA. l'empresa encarregada
de la gestió deis aeroports, i les administracions han de
continuar tenint present, per tractar el problema deis
sorulls, criteris objectius: primer, el nombre de persones
afectades; segon, els nivells de soroll a les zones d'in-
fluéncia, i tercer, les zones mes sensibles -centres edu-
catius i sociosanitaris i la Universitat-: és a dir. alió que
afecta la qualitat de vida i la salut de les persones. Dit
d'una altra manera: amb aqüestes dades objectives és
com s'han de determinar les rutes i els plans de vol, de
manera definitiva, i ara també alió que és provisional.
Altres decisions han estat, son i serán arbitráries. i per
aixó injustes, i així es continuará tenint una resposta
clara de rebuig de la ciutadania i de les forces polítiques
de Castelldefels.

És per aixo que interessa saber ais representants veínals
i municipals, avui presents aquí a la tribuna, i a Inicia-
tiva Verds - Esquerra Unida Alternativa, qué pensa fer
el Govem perqué es revisin urgentment les rutes aéri-
es iniciades el 27 d'octubre. i quines mesures pensa
endegar el Govern per posar fi al soroll en aqüestes
zones sensibles: la Universitat Politécnica, centres edu-
catius i centres sociosanitaris.

Moltes grades.

El president

Té la paraula Inhonorable conseller de Política Territo-
rial i Obres Publiques.

El conseller de Política Territorial i Obres Publiques

Moltes grades, senyordiputat. Efectivament, tenim una
problemática amb relació a Tactual configuració deis

vols de l'Aeroport del Prat, tant en el terme municipal
de Castelldefels, com en un ánibit mes ampli que afecta
Gavá i tot Pámbit de l'entorn de l'aeroport. La volun-
tat del Govern de la Generalitat és aconseguir de les
autoritats aeroportuáríes vinculades a AENA, i especi-
alment al Ministeri de Foinent, un equilibri just entre
les necessitats operatives de l'aeroport, peí que fa a la
seguretat deis avions i deis passatgers, i la qualitat de
vida i la contaminado sonora de les persones que viuen
en Pentornde Paeroport.

Aquest equilibri és necessari per raons immediates. per
les qüestions que vosté plantejava. pero també és neces-
sari per les qüesüons de carácter urbanístic que podri-
en afectar l'entorn de l'aeroport en el futur. Es tracta de
definir i delimitar quin és Pámbit de creixement d'un i
altres, i evidentment. i per a la qüestió ¡inmediata, que
és la problemática que ara vivim. assegurar que. men-
tre no s'apliqui la solució adoptada i acordada amb tots
els ajuntaments -que ara explicaré en un moinent-. es
trobin les solucions palliatives prévies que assegurin
que els veíns de Castelldefels no rebin aquest impacte
sonor, que per a ells és relativament nou, perqué hem
passat, d'abans del 27 d'octubre a després, d'una situ-
ado en qué els máxims afectáis eren els veíns de Gavá
i ara els máxims afectats. que son molts mes. son numé-
ricament els veíns de Castelldefels.

L'acord és aconseguir que tots els vols funcionin amb
configurado oest i que representin un 85 per cent deis
vols; només un 15 per cent del vols funcionaría, per ra-
ons de carácter climatologic, amb configuració est. Per
fer aixó calen unes obres, que comentaran el mes de
gener i que no estaran acabades fins al mes d'octubre.
I en aquesta solució hi ha acord. pero és evident que, si
no es pot aplicar la solució acordada fins al mes d'oc-
tubre, d'ara fins al mes d'octubre -és a dir. gairebé un
any- cal que es trobin solucions temporals que evitin
Pimpacte sobre els veíns de Castelldefels. I el que cal-
dráés. probablement, solucions transitóries. que signi-
fiquin en horari diürn la utilització de la pista transver-
sal en determinades franges horáries, i sobretot durant
el cap de setmana: mantenir la configuració nocturna
preferent en les aproximacions per la pista transversal
des del mar, i garantir que en horari noctum...

El president

Honorable conseller...

El conseller de Política Territorial i Obres Publiques

...cap aeronau ha de sobrevolar cap població.

El president

Grades.

Pregunta al Consell Executiu sobre la pre-
venció deis accidents de tránsit a les car-
reteres catalanes (trarn. 310-00491/07)

Té la paraula, per formula]- la segiient pregunta, en nom
del Grup Parlamentan del Partít Popular de Catalunya.
la il lustre senyora María Dolors Montserrat.
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La Sra. Montserrat i Culleré

Sí, grácies, senyor president. Honorable conseliera, la
pregunta que li formulan no és íant per conéixer la seva
valorado, que l'hem seguida i l'he seguida per la prem-
sa. sino perqué vosté ens pugui explicar quines mesu-
res addícionals ha adoptat el Govern per neutralizar el
volum d'accidents de tránsit que es produeixen a Cata-
lunya.

Grácies.

El president

Té la paraula 1'honorable consellera d"Interior, senyo-
ra Montserrat Tura.

La consellera d'lnterior (Sra. Montserrat Tura i Cama-
freita)

Gracies, molt honorable presiden!. Senyora diputada,
dones, analitzant les causes que provoquen la major
sinistralitat, que acostuma a ser la velocitat excessiva i
que acostuma a ser la conducció sota els efectes de
substancies que modifiquen el grau de concentrado i la
percepció de perill, dirigir aspectes preventius en aquest
camp ens sembla que continua sent la millor de les
polítiques per evitar aquesta sinistralitat a la qual vos-
té fa referencia.

El president

La senyora diputada, per repreguntar...

La Sra. Montserrat i Culleré

Gracies. senyor president. Senyora consellera. li agra-
eixo la seva resposta, i li vull fer una petita reflexió.

Si en l'incendi d'una fabrica o en l'enfonsanient d'un
edifíci s'haguessin produít dotze morts, amb els seus
ferits, aquesta setmana, senyora consellera. l'hauríem
comencat amb expressions de dol col lectiu i de dol ins-
titucional. No és així. perqué tots ja ho vivim amb una
normal itat...

Senyora consellera, al marge de l'esforc i del treball del
Departament d'lnterior, no podem acceptar que les
morts en les carreteres siguin la noticia habitual de cada
cap de setmana amb tanta normalitat, com li deia. Les
accions o mesures de vigilancia, de control, de radars,
de sancions, de conscienciació i d'educació viária, son
indiscutibles i adequades, probablement millorables,
pero els resultats son adversos, son els que son; una
tragedia.

Com que tots hem d'«arrimar 1*hombro» o. millor dit,
aportar un granet de sorra, permeti'm, senyora conse-
llera, que li proposi que convoqui o convocar urgent-
ment una comissió d'experts. de professionals i de par-
lamentaris relacionats amb el tránsit, per tal de conéixer
els nous habits de la nostra ciutadania: educació soci-
al, elements de seguretat, transpon públie i infraestruc-
tures, velocitat -vosté ho deia-. drogues i alcohol, can-
sament í conducció després d'una jomada laboral.
móbils, GPS. elements de distracció, limitadors de ve-
locitat. tacógrafs, noves tecnologies. conducció noctur-
na, entre altres hábits.

Calen aportacions i que vosté pugui verificar si poden
ser d'aplicació immediata en l'ámbit de les nostres com-
peténcies autonómiques. per tal que aqüestes accions o
noves accions, entre tots, permetin reduirels accidents
de tránsit i. per no ser agosarada. perqué puguem reduir
el nombre de persones que hi perden la vida.

Moltes grácies.

El president

Té la paraula I'honorable consellera d'lnterior.

La conseltera d'lnterior

Grácies. senyor president. Senyora diputada, li agraeixo
extraordináriament la seva preocupado; també aquest
to propositiu respecte a fer propostes perqué disminu-
eixi...

Em permetra. de totes maneres, perqué no s'installi
entre nosaltres una opinió que cree que s'hi ha ins-
tallat... Qualsevol cap de setmana amb victimes mortals
a la carretera és una auténtica tragedia, almenys peí que
fa al Departament d'lnterior, i jo cree que al conjunt del
Govern i. m'atreviria a dir. al conjunt de representants
democrátics del poblé cátala d* aquesta cambra: no sera
mai una normalitat quan es produeixen accidents, a
mes, amb implicado de molts vehicles i amb diverses
victimes mortals. Pero, de tots els quatre, cinc, últims
anys, aquest cap de setmana tan llarg és el de menys
victimes mortals, i en el que ha passat d'any és l"any
amb menys victimes mortals des de l'any 1995. Per
tant, des de l'any 2000 no ha deixat de decréixer el
nombre de victimes; vol dir que algunes de les políti-
ques aplicades están donant algún resultat. Ho dic no-
més perqué no s'installi aquest...

Ara. malgrat tot, vosté sap -i m'ho ha sentit a dir- que
jo considero que aixó continua sent una barbarital, i
estic d'acord amb vosté que, si haguessin sigut victimes
de qualsevol altra mort violenta, haurien omplert mol-
tes mes portades i hauríem fet grans condols solemnes.

Pero, pei que fa a la comissió d'experts i professionals,
li he de dir que aquest mateix dilluns es va reunir la
Comissió Catalana de Seguretat Viária, que está confi-
gurada precisament per totes aquelles entitats, institu-
cions, i també el conjunt de departaments implicats en
temes de seguretat viária, i Túnica cosa que hi faltaría
i que caldria veure com l'encaixem és la possibilitat de
participado plural deis parlamentaris, mes enllá de les
compareixences quejo acostumo a efectuar davant de
la Comissió de Justicia. Dret i Seguretat...

El president

Honorable consellera...

La consellera d'lnterior

...per aquesta qüestió. I que ho estudiarem.

El president

Gracies.
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Pregunta al Consell Executiu sobre qui-
nes actuacions preveu respecte a I'Agen-
cia Catalana de Noticies (tram. 310-
00483/07)

La següent pregunta, la formula, en nom del Crup Par-
lamentan d'Esquerra Republicana de Catalunya, la
¡Ilustre senyora Marina Llansana.

La Sra. Llansana Rosich

Grades, senyor president. Honorable conseller, aquesta
pregunta sorgeix en certa manera d'una anomalía que
ha perdurat fins ara en materia de mitjans de comuni-
cado. Des de fa decades el sistema de mitjans de comu-
nicado a Catalunya compia amb els servéis de dues
agencies de noticies queja están plenament consolida-
des: l'agéncia Efe. que és pública, propietat de la soci-
etat estatal, la SEPI, i Europa Press, de titularital priva-
da, i totes dues amb seu central a Madrid. És cert que
des de fa uns anys totes dues ofereixen una pan deis
seus servéis en cátala, i per aixó sovint han rebut ajuts
per pan del Govem de Catalunya, pero així i tot a Ca-
talunya hem estat molts anys sense teñir una agencia de
noticies propia, cosa que és, com deia, al nostre enten-
dre, una anomalía.

De fet, desd'aquest Parlament hislbricarnentjas'havia
reclamat la necessitat d'impulsar una agencia de noti-
cies propia del país, fins al punt que l'any 2001 la Co-
missió de Control Parlamentan de la Corporació Cata-
lana de Radio i Televisió va encarregar al Consell
Audiovisual de Catalunya un informe sobre la viabili-
tat que tindria crear una agencia catalana de noticies.
En aquest Informe, el CAC afirmava que «la conver-
gencia tecnológica, d'una banda, i la concentrado
empresarial, de l'altra, fan que s'unifiquin els sistemes
de comunicado a escala mundial i que tendeixi a uni-
fonnitzar-se la informado que ni circula. Per aixo. per
a un país, Texisténcia d'un sistema públic integrat de
comunicado té una importancia cabdal». En aquest
Informe també s'afirtnava que una agencia catalana de
comunicado hauria d'aspirar precisament a l'enforti-
ment del sistema públic.

A Catalunya, des del 1999existeix 1'Agencia Catalana
de Noticies, nascuda inicialment com una iniciativa
privada i ara a l'aixopluc o sota el paraigua de la Cor-
poració Catalana de Radio i Televisió, una agencia que
ha tingut una trajectória irregular i una estructura i unes
eines modestes. Un passat irregular, dones, pero un
futur que hauria de ser prometedor, perqué és realment
important per al nostre país poder donar servéis a la
gran quantitat de mitjans de comunicado locáis i co-
marcáis que treballen des del territori i per al territori
amb molt pocs recursos, pero sobretot, i de manera fo-
namental, perqué és realment importan! que puguem
explicar al món el que passa a casa nostra des de la
nostra propia óptica. Sense anar mes lluny. aquests
mesos. airan del debat de PEstatut hem vist tristament
com alguns mitjans de comunicado estrangers reflec-
tien només la versió espanyola -potser hauria de dir
«madrüenya»- d'aquest debat. i no pas el nostre puní
de vista.

Caldria. dones, que 1'Agencia Catalana de Noticies es
pogués convertir en un referent...

El president

Senyora diputada...

La Sra. Llansana Rosich

...deis mitjans de comunicació internacionals. de tota
aquella informado que es produeix a casa nostra. En
aquest sentit. li volíem preguntar, honorable conseller,
quines actuacions té previstes el Govern respecte a
1'Agencia Catalana de Noticies.

El president

Té la paraula ['honorable conseller primer.

El conseller primer

•Grades, senyor president. Senyora diputada, com vosté
ha dit. en el món occidental, els pa'isos teñen agencies
de noticies própies que teñen la virtuaütat d'explicar el
que passa en el país des deis ulls del país i fer-ho cara
enfora pero fer-ho també a dintre. amb la visto global
del país i, per tant, amb la visió no només de les capi-
tals del país, sino amb una visió que en podríem dir
«nacional», és a dir, local i comarcal.

L'any passat. el Departament de Presidencia de la Ge-
neralitat. i d'acord precisament amb iniciatives parla-
memáries acordades en la passada legislatura pero no
dutes a terme efectivament. el Departament de Presi-
dencia, deia. va encarregar ais responsables de 1'Agen-
cia Catalana de Noticies la confecció d'un pía de rellan-
cament 2005-2007 per tal de situar aquesta Agencia, al
final del trienni, en una posició de rendibilitat tant des
del punt de vista econdmic com, i especialment, soci-
al i comunicatiu. L'ACN ha de ser un auténtic servei
públic que canalitzi la infonnació d'actualitat a través
del sistema de mitjans de comunicació de Catalunya.
aquell sistema que el Consell de l'Audiovisual va en-
carregar al Parlament que hi vetllés i va encarregar al
Govern que l'impulsés.

D"acord amb aquest pía triennal, 1'aportado que fará el
Govem de Catalunya per al rellancament de l'Agéncia
ha estat. és i será de 2,5 milions d'euros per al 2005, de
3.340.000 euros per al 2006 i de 3.190.000 euros per al
2007. I a partir de 2008 l'Agéncia haura de situar-se,
segons el contráete programa, en un punt d'equilibri
que justificará els recursos que s'hi aplicaran, que se-
rán o hauran de ser segurament notablement menors.

Com vosté sap també, l'ACN está vinculada a la Cor-
poració Catalana de Radio i Televisió i aixó la inclou,
evidentment, en el marc de garanties democrátiques
que rau en el Parlament de Catalunya per ais mitjans de
comunicació, com el Consell d'Administració de la
Corporació. la Comissió Parlamentaria de Control, el
Consell de l'Audiovisual i tot alió que determini la fu-
tura llei de 1'audiovisual que aquest Parlament és a punt
de debatre.

En el niateix ordre de coses, jo. en tot cas, voldria recor-
dar que alio que el Govern reclama a l'ACN és una alta
rendibilitat. no pas económica, sí social, sí comunicati-
va, sí nacional. L'Agéncia ha de ser un nexe important
del sistema cátala de mitjans de comunicació i ha de
garantir la pluralitat. la professionalitat i l'excelléncia...
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El presídent

Honorable conseller...

El conseller primer

...especialment deis mitjans locáis i comarcáis.

Moltes grácies, senyor president.

El president

Grucies.

Pregunta al Consell Executiu sobre qui-
nes previsions té el Departament d'Agri-
cultura, Ramaderia i Pesca per a la im-
plantado del nou sistema de classificació
i pesatge ais escorxadors (tram. 310-
00489/07)

Té la paraufa 1*¡Ilustre senyor Carmel Módol, del Gnip
Parlamentan d'Esquerra Republicana de Catalunya, per
formular la següent pregunta.

El Sr. Módol i Bresolí

Grácies. senyor president. Honorable conseller, en els
mesos anteriors a les eleccions nacionals de novembre
de 2003, i en la fase de preparado del programa amb
qué Esquerra Republicana de Catalunya hi va concór-
rer. el meu Grup va mantenir diverses reunions de tre-
ball territorials i sectorials amb el sector de producció
del porcí, per analitzar quines eren les línies que calia
adoptar en el futur, quins eren els aspectes en qué con-
venia intervenir per garantir la viabilitat del sector al
nostre país.

Un cop analitzada la situació que vivia Mercolleida, el
paper que determinats escorxadors hi havien adoptat i
Tincompliment a nivell estatal del reglament europeu
CE 3220/84, del 13 de novembre, peí qual es determi-
na el model comunitari de classificació de cañáis de
porc. modificat de nou l'any 93. Esquerra Republicana
va decidir incorporar al seu programa electoral el com-
promís d'impulsar un eos de pesadors i classificadors
de cañáis ais escorxadors. Aquest compromís. el varem
mantenir incorporant-lo a la redacció del pacte per un
govern catalanista i d'esquerres. signat el 21 de desem-
bre de 2003.

Ara vosté, com a responsable d'aquesta área dins el
Govern de la Generalitat de Catalunya, ha fet honor al
compromís, i no fa gaires dies ens va donar l'excellent
noticia que el Govem havia aprovat el Decret peí qual
s'estableixen les mesures d'implementació d'un siste-
ma de pesatge, classificació i marcatge de cañáis por-
cines, el Sipcap, sistema que ens permetra complír ade-
quadainent 3a normativa comunitaria i esdevenir en
aquest cas també pioners a l'Estat espanyol, sistema
que facilitará una quantitat ingent d'informació que
permetra millorar la competitivitat del conjunt del sec-
tor. El principal benefíci. pero, és que donará transparen-
cia a les transaccions comerciáis entre les parts que hi
intervenen. i des d'aquesta perspectiva esperem que
contribueixi a garantir ¡ajusticia, l'estabüitat i támbela
part social.

Feta la presentado, honorable conseller, la riostra pre-
gunta va referida a demanar-li les previsions de calen-
dan per a la posada en marxa del sistema.

Moltes grácies.

El president

Té la páranla l'honorable conseller d'Agricultura, Ra-
maderia i Pesca, senyor Antoni Siurana.

El conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca (Sr.
Antoni Siurana i Zaragoza)

Moltes grácies, honorable president. Senyor diputat.
molt abans del programa, els inicis de Mercolleida,
com a president de Mercolleida que he estat molts anys,
la preocupado per una certificació del pesatge i les
certificacions de les cañáis, correcta, és també una in-
quietud de tot el sector. Sembla inversemblant que al
segle xxi encara pugui haver-hi discussió sobre el pes
d'una canal o la qualitat d'aquesta canal. Sembla que
els pesos i mides és una. bé..., un reglament ja fixat per
a tota la població, tothom vol que li paguin el que val
la cosa i que tingui una certesa en aquest tema. Per atxó
de seguida ens hi heni posat. eh? De seguida ens hem
posat a fer aquesta feina. que era complexa perqué pri-
mer es parlava d'un cost de funcionaris, hem vist que
a la resta d'Europa aquests costos de funcionaris teni-
en una complexitat molt gran, i hem anat a buscar els
sistemes danesos de buscar una certificació técnica.
L'hem implantat amb diáleg amb tot el sector, no sola-
ment amb els productors, que podia ser que fos mal
interpreta! com una orientado encara en un sector del
que és la cadena de comercialització cárnia sino amb
tot el sector, amb els escorxadors, amb els productors,
amb tota la geni que opera al sector cami. I sortosament
hem aconseguit un consens global, de tota la cadena de
producció. extraordinari i hem pogut aprovar una cer-
tificació que. fins i tot, jo cree que em sembla que será
model per a tot Espanya. La veritat és que ha estat la
subdírectora general de Madrid que l'altre dia em co-
mentava si d'alguna forma podien estendre a tot Espa-
nya aquest sistema de certificació de pesatges i mides
de les cañáis de porcf, no?

El primer trimestre de l'any que ve sortira la convoca-
toria d'ajuts per a la inversió. per facilitar que els escor-
xadors que tinguin sacrifici de mes de 5.000 caps a la
setmana ho puguin implantar. I el segon semestre es
posará en marxa el registre de certificacions per poder
garantir des de 1" Administrado també el mecanisme de
validesa d'aquest...

El president

Honorable conseller. grácies. Senyor Modol?

El Sr. Modol i Bresolí

Honorable conseller. a part de manifestar-li que ha sa-
tisfet realment amb la resposta que m'ha donat i que li
reconec que el sistema que finalment posen en marxa,
magníficament dirigit peí senyor Tarrago, director ge-
neral de l'IRTA, al qual felicitem des d'aquí també, és
una solució millor que la proposada, de la qual mani-
festem la nostra satisfacció, també m'haurá de reconéi-
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xer que tot i que aquesta preocupado existia al sector
de molts anys enrere, l'únic partit polític que ho poruiva
al seu programa electoral era Esquerra Republicana.

Moltes grácies.

(El presiden! s'absenta del Soló de Sessions i el vice-
president segon el subslitueix en la dírecció del debat.)

El vicepresident segon

Grácies, ¡Ilustre senyor diputat.

Pregunta a! Consell Executiu sobre qui-
nes mesures duu a terme per fomentar el
creixement del sector cooperatiu a Cata-
lunya {tram. 310-00493/07)

La segiient pregunta, la formulara Tillustre diputat se-
nyor Antoni Comín, sobre quines mesures duu a terme
per fomentar el creixement del sector cooperatiu a Ca-
talunya el Consell Executiu. Per formular la pregunta té
la paraula 1'iHustre senyor diputat.

El Sr. Comín Oliveres

Grácies, senyor president. Honorable conseller, en
efecte Teconomia social, en el conjunt de la qual ocu-
pen un lloc destacat les empreses cooperatives i les
societats anónimes laboráis, es diferencia de les empre-
ses clássiques de tipus capitalista grácies a dues carac-
terístiques, com és sabut, peí fet que els propietaris de
1'empresa son els maíeixos ireballadors i peí fet que el
runcionament de 1'empresa es regeix d'acord amb cri-
teris democrátics. que en última instancia son els que
legitimen la seva estructura de gestió.

Aquest tipus d'empresa, en la mesura que aconsegueix
igualar els estándards de competitivitat i productívitat
de les empreses clássiques. ofereix tota una serie d'avan-
tatges en comparado amb aqüestes darreres: avantatges
peí que fa a la justicia social i a la cohesió d'un país, i
avantatges importantíssims per a tots aquells que tenim
una visió progressista de la societat com, per exemple,
permet una distribució mes igualitaria de la renda i de
la riquesa, incorpora els principis democrátics a la vida
empresarial, permet una distribució deis excedents mes
justa, garanteix un mes gran arrelament al territori d'em-
preses i deis Ilocs de treball, i en relació amb aixó fa-
cilita una implicado mes gran de 1'empresa en relació
amb la comunitat local en la qual esta inserida. Podem
dir que tots aquests avantatges se sitúen en la línia deis
valors que penneten definir una empresa com a orga-
nització socialment responsable en el marc de Tactual
debat prou viu i prou ric sobre la responsabilitat soci-
al de Pempresa. Així podem dir que, d'entrada. tot i que
caldria precisar cas per cas. les empreses cooperatives
i d'economia social en general son un exemple privile-
giat d'empresa socialment responsable.

A banda, i per anar acabant, en Tactual economía del
coneixement cada vegada és mes gran Tevidéncia que
demostra que la participado deis treballadors en Pem-
presa pot ser un factor d'estímul de la productivitat i de
la innovado. En efecte. la democracia empresarial és
una oportunitat i no una debilitat en aquest nou para-

digma productiu en el qual la productivitat depén del
coneixement i de la innovado. Així dones, el gran repte
de Teconomia social i cooperativa avui, a Catalunya,
creiem que és fomentar aquest cercle virtuós, possible.
entre democracia productivitat. Es tracta, per tant,
d'aconseguir que les empreses cooperatives formin part
de les campiones de Teconomia del coneixement i de
la innovado.

En aquest marc !i volem preguntar al Consell Execu-
tiu quines son les mesures que está duent a terme per
tal de fomentar el creixement del sector cooperatiu a
Catalunya.

Moltes grácies.

El vicepresident segon

Grácies, illustre senyor diputat. Per donar resposta. en
nom del Govern, té la paraula el conseller de Treball i
Industria, Thonorable senyor Josep Mana Rañé.

El conseller de Treball i Industria (Sr. Josep M. Rañé
i Blasco)

Grácies, senyor president. Senyor diputat, com vosté ha
dit, Teconomia cooperativa, les cooperatives i les socie-
tats anónimes laboráis son, per la relació que s'esta-
bleix entre Tempresa, la cooperativa i la SAL i els seus
socis, o bé entre la cooperativa i els socis consumidors
0 usuaris deis seus servéis, un exemple (Puna manera
práctica i eficac, de posar Peconomia al servei de les
persones, un criteri cree que tots hem de poder defensar.
1 al mateix temps Texpressió d'aquest objectiu que la
Unió Europea va cercant i que des del món de Tempre-
sa privada també es va intentant plantejar d'una forma
gradual i positiva, que és incorporar la responsabilitat
social dintre d'aquestes empreses. Les cooperatives, les
societats laboráis, ho porten ja com a idea de marca.

És per aixó que nosaltres volem seguir continuant aju-
dant aquest sector a desenvolupar-se, i ho fem amb un
seguií d'orientacions. La primera d'elles. pero Tordre
podría ser un altre pero, en tot cas, és fent-ho amb el
mateix sector, difícilment la potenciació del sector es
pot decretar, han de ser els mateixos cooperativistes, la
mateixa gent del sector, els que prenguin amb les seves
mans la potenciació, Tadministrado. El Govern el que
fem és treballar amb eils per potenciar-lo. i fer-ho en
dues línies, amb ajudes especifiques, amb suports espe-
cffics, amb la formado, amb la potenciació. amb el tre-
ball conjunt. pero també amb un altre element. que és
intentar evitar el proteccionisme cap a aquest sector.
Intentem que el sector cooperatiu es mogui com qual-
sevol empresa, i és per aixó que hem fet esment que
amb el programa d'ajut a la recerca, al desenvolupa-
ment i a la innovacíó o amb el d'exportacions, les co-
operatives siguin considerades com una empresa mes,
no com un sector a part que té un marc privilegiat re-
duít on moure's sino ser una empresa mes. I en aques-
ta direcció el que hem fet durant els últims anys és.
d'una banda, incrementar els recursos, perqué a tot aixó
si no hi posem euros, dones, no funciona, dones, hem
incrementat els recursos perqué 300 cooperatives i so-
cietats laboráis rebin aquest conjunt d'ajuts per un va-
lor de 2.4 milions d'euros, i a mes a mes hem aconse-
guit que Pajuda per a cada soci cooperativista pugi un
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68 per cent amb la mitjana del que s'anava percebent.
Mes quantitat, mes orientada en aquest sentit son líni-
es d'actuació.

I, en tot cas, no plantegeni només aquesta actuado sino
que el que estem fent és generar servéis, generar un
projecte, l'Ara-Coop, que és un projecte mixt entre el
sector i la Generalitat, per potenciar, per treballar, per
donar assessorament, per resoldre problemes concrets
de les empreses de! sector cooperatiu perqué tiri enda-
vant amb aquesta perspectiva, de no fer un gueto, de no
fer un sector a parí, sino de fer un sector competitiu.

Moltes grácies, senyor president.

El vicepresident segon

Grácies, honorable senyor conseller, Vol repreguntar el
senyor diputat? (Pausa.)

Pregunta al Consell Executiu sobre com
preveu millorar l'atenció a les malalties de
cáncer de mama (tram. 310-00494/07)

Dones, passaríem a la següent pregunta que es fa al
Govern a respondre oralment en aquest Pie sobre com
preveu millorar l'atenció a les malalties de cáncer de
mama. Per formular-la té la paraula la ¡Ilustre senyora
diputada Carme Valls, del Grup Parlamentan Socialis-
tes Ciutadans peí Canvi.

La Sra. Valls i Llobet

Moltes grácies, senyor president. Honorable consellera,
sabem que el cáncer de mama és la primera causa de
mortalhat entre dones menors de 55 anys a Catalunya
i és la primera causa de mortalitat prematura, i la sego-
na causa de mort entre dones de totes les edats, ja que
la primera son les malalties cardiovasculars. I coneixem
també que la incidencia de cáncer de mama s'ha incre-
mentat a tots els paísos indusírialitzats des de la Segona
Guerra Mundial, que només un 5 per cent son d'origen
genétic i que ía resta, en ser un cáncer hormonodepen-
dent, que depén deis estrógens, tant endógens com am-
bientáis, té relació amb l'antic ús del DDT, amb els in-
secticides organoclorats, amb els bifenols deriváis de
piástics, amb els deriváis de la combustió de gasolina,
amb algunsmedicaments estrogénics, pero no tenim en
aquesl moment cap fórmula per fer una prevenció pri-
maria. En canvi, sí que sabem que la niortalitat depén
del retard en el diagnóstic i que la detecció precoc és
molt important per evitar aquesta mortalitat, sabem que
s'han de fer mamografies cada dos anys deis 50 ais 65
anys, pero que la supervivencia és bona si el tractament
es fa a temps. a cinc anys de diagnóstic ja tenim una
supervivencia d'un 78 per cent de la població, i a vint
anys tenim unes supervivéncies que arriben quasi al 50
per cent. Per tant, és molt important la intervenció i el
tractament precoc de la malaltia.

Per tant. ens agradaría saber quines son les mesures que
ha pres el seu Departament per abordar amb rigor i efi-
cacia la millora de l'atenció de les persones afectades
per cáncer de mama.

Res mes. senyor president.

El vicepresident segon

Moltes grácies, ¡Ilustre senyora diputada. Per donar
resposta en nom del Govem té la paraula l'honorable
consellera de Saíut, senyora Marina Geli.

La conselíera de Salut (Sra. Marina Geii i Fábrega)

Grácies. president. II lustre diputada, nosaltres dintre del
Pía oncológic de cáncer de Catalunya, per descomptat el
cáncer de mama és una gran prioritat, primer, des de la
promociódela salut, l'educació sanitaria, pera l'auto-
exploració. Per descomptat també analitzant i invertint
recursos económics tant en temes mediainbientals com
en tots els tipus de factors potencialment genétics que
incideixen també en el cáncer de mama. Pero el que és
mes importan! és la generalització d'alló que está de-
mostrat, que és el clivatge, a tota la població de dones
de Catalunya de 50 anys flus a 65, i l'estem comencant
a ampliar fins a 69 anys. Aixó está demostrat que és
efectiu i, de fet, tenim, jo diría, un deis programes de
cribratge. que va comencar el 92 de manera pilot a Mo-
lins de Rei. pero queja tenim extensiu a tot Catalunya
i ara ja hem comencat la segona etapa de la generalit-
zació deis 64 fins ais 69 anys.

Tenim un deis programes d'screening general mes
amplis de tots els paísos d'Europa. A mes, ho estem
fent, per descomptat, amb els programes europeus.
També s'ha de dir que tampoc podem explicar a la po-
blació, ho hem de dir. estem fent informado que aquest
screening només está demostrat que és efectiu a aquesta
edat í, en canvi. l'autoexploracíó... I per aixó hem fet un
segon programa, per a nosaltres molt important, inten-
tar dissenyar una línia estratégica que va des de la sos-
pita d'un tumor fins al diagnóstic de certesa i a l'inici
del tractament que no passi mes d'un mes. I aquest és
el gran projecte, si em permeten, no només en cáncer
de mama, pero en cáncer de mama efectiu.

També hem acabat de tancar quelcom important, que és
rhomogene'ítzació a través de les oncoguies del tracta-
ment de cáncer de mama, que qualsevol dona de Catalu-
nya, sigui allá on sigui, rebi la mateixa possibilitat de
tractament. tant siguí, per descomptat, quirúrgic com
també de quimioterapia com. per descomptat, després de
fer prevenció de limtbedema etcétera. I també, per des-
comptat, acompanyem en aquells casos on el tractament
curatiu no és possible i, per tant. de cures palliatives.

Tnvertim molt en recerca, en recerca epidemiológica, en
registres poblacionals, cada vegada mes, i també Cata-
lunya s'está convertínt i vol encara mes invertir mes
recursos en recerca clínica. T per aixó la vinguda tam-
bé del doctor Massagué, per estudiar aquesta part tan
important que té a veure amb la niortalitat del cáncer de
mama, el per qué es desenvolupa en metástasis. I aquest
és el gran laboratori de metástasis, dones, que dirigeix
ja el doctor Massagué, de comú acord amb els altres
grups de recerca básica i de recerca clínica que tenim.
I encara les expectatives de futur serán mes importants
i els anunciaren! també la tomada d'altres investígadors
de primer nivell, en tots els aspectes de recerca de cán-
cer de mama.

Ara, amb tot, em quedo amb els dos grans programes:
í'autoexploració. el diagnóstic en un mes des de la sos-
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pita fins a la certesa i l'inici del tractament, i, perdes-
comptat, el cribratge a la població general, a les dones
de cinquanta a seixanta-cinc anys i, progressivainent,
fins a seixanta-nou anys.

Grades.

El vicepresident segon

Moltes grácies, honorable consellera. Vol repreguntar?
(Pausa.)

Projecte de llei del régim d'incompati-
bilitats deis alts carrees al serve¡ de la
Generalitat de Catalunya (tram. 200-
00017/07)

Passaríem, dones, al següent punt de I'ordre del dia.
havent esgotat ja el lemps dedicat a preguntes al Go-
vern. El següent punt és el cinqué de I'ordre del dia i és
el debat i votado del Dictamen de la Comissió d'Orga-
nització i Administrado de la Generalitat i Govern
Local sobre el Projecte de Üei del régim d'incompati-
bilitats deis alts carrees ai servei de la Generalitat de
Catalunya.

D'acord amb l'article 101 del Reglament, fara 3a pre-
sentació de la iniciativa, per pan del Consell Executiu,
l'honorable conseller de Govemació i Administracions
Publiques, el senyor Joan Carretero.

El conseller de Governació i Administracions Publi-
ques (Sr. Joan Carretero i Grau)

Moltes grades, senyor presiden!. Senyores diputades,
senyors diputáis, aquest és el tercer projecte de llei que
presento en aquesta cambra, i. de la mateixa manera
que en les altres ocasíons, he de fer palesa la bona tas-
ca realitzada durant la tramitado parlamentaria. S'ha
treballat amb intensitat i profunditat; la Ponencia ha
arribat a molts acords i ha proposat Pacceptació i la
transacció d'una bona part de les esmenes presentades,
la qual cosa millorará sens dubte el contingut d'aquest
Projecte de llei d'íncompatibilitats deis alts carrees.

La millora en la transparencia de la gestió pública és un
aspecte basic per a qualsevol país, un aspecte basic que
facilita la confianza deis ciutadans en la seva adminis-
tració. Per tant, apropar el ciutadá a les institucions i
subratllar el valor de la transparencia en l'acció d'una
administrado pública, que ha de servir amb objectivi-
tat els interessos generáis, és un objectiu compartit per
tothom.

Així es desprén de l'article 103, apartat primer, de la
Constitució, quan estableix que I'Administrado pública
serveix amb objectivitat els interessos generáis i actúa
d'acord amb els principis d'eficacia, jerarquía, descen-
tralització, desconcentractó í coordinació, amb submis-
sió plena a la llei i al dret. D'altra banda, la Proposta de
reforma de l'Estatut d"autonomía de Catalunya, apro-
vada el dia 30 de setembre del 2005 peí Pie del Parla-
ment, disposa també que totes les persones teñen dret
que els poders públics de Catalunya les tractin, en els
afers que les afecten, d'una manera imparcial i objec-

tiva i que P actuado deis poders públics siguí proporci-
onada a les finalítats que la justifiquen.

I aquesta ha estat la nostra voluntat amb la redacció del
Projecte de llei que avui els presento: garantir 1'actua-
rio objectiva i imparcial de les administracions publi-
ques. Es per aixó que cal un régim d'incompatibilitat
deis alts carrees que comporti una dedicado absoluta
d'aquests a les funcions que els han estaí encomanades,
i que la seva tasca no es pugui veure mediatitzada per
altres activitats o interessos.

L'any 1987 es va aprovar la Llei sobre el régim d'in-
compatibilitats del personal al servei de l'Administra-
ció de la Generalitat. que establia el régim d'incompa-
tibilitats per ais funcionaris. llei que s'ha estat aplicant
subsidiariament ais alts carrees. En conseqüéncia, la
nova regulado no només compleix un compromís ex-
plícit del pacte de govern. sino que també omple el fo-
rat nonnatiu especifíc existent fins ara en el dret públie
de Catalunya.

D'altra banda, la Llei 3/1982. del 23 de mar?, del Par-
lament, del president i del Consell Executiu de la Ge-
neralitat, preveu un régim d'incompatibilitats mes rigo-
rós per al president de la Generalitat i per ais membres
del Govem. Amb posterioritat, diverses normes regla-
mentaries han anat complementant aquesta Llei. com el
Decret 261/1992, del 24 de novembre, peí qual es van
crear els registres d'activitats i béns patrimonials d'alts
carrees al servei de la Generalitat.

Tanmateix, la dispersió normativa en aquesta materia i
la inexistencia d'un régim d'incompatibilitats especifíc
per ais alts carrees, com s'ha comentat abans, fan ne-
cessari Pestablimem d'un régim propi d'incompatibi-
litats d'aquelles persones que ocupen els llocs de má-
xima responsabílitat política, per tal de garantir la seva
lleialtat al servei públie, la seva independencia i impar-
cialitat en l'exercici de les seves funcions.

Hi ha diferencies importaras entre la regulado que
s'aplicava subsidiariament i Tactual Projecte. No es
definía amb claredat Pámbit subjectiu d'aplicació: ara
es relaciona exhaustivament i detalladament, indos el
sector públie empresarial. Es podien desenvolupar al-
tres activitats publiques i privades, a excepció de les
prohibides a la norma; ara s'inverteix la regla general
i no es pot desenvolupar cap altra activitat llevat de les
expressament previstes. No hi havia cap régim sancio-
nador aplicable; el Projecte determina les infraccions,
sancions. mesures i procediment. i es dona rang legal a
la declarado d'activitats i patrimonial. Tot plegat. es-
tructural en vint-i-dos anieles, agrupats en cinc tílols,
tres disposicions addicionals, una transitoria, una dero-
gatoria i dues fináis.

Així dones, Pámbit d'aplicació de la Llei. regulatal tí-
tol primer, s'estén a tots els alts carrees al servei de la
Generalitat, entre els quals s'inclouen. a mes deis mem-
bres del Govern i deis secretaris i directors generáis.
tots els carrees eventuals amb rang igual o superior al
de director general i els presidents, els directors i els
gerents deis organismes autónoms. de les entitats de
dret públie i de les empreses de la Generalitai. Així
mateix, teñen la considerado d'alts carrees ais efectes
de Paplicado del régim d'incompatibilitats els presi-
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dents, els directors i els gerents de les societats, les fun-
dacions i els consorcis en qué la Generalitat participi o
ais quals aporti mes del 50 per cent del capital o del
patrímoni. Per tant, el régim d'incompatibilitats esta-
biert en aquesta Llei és d'aplicació a tots els alts carrees
del sector públie de la Generalitat.

En el títol segon s'estableixen els principis generáis que
han d'inspirar l'actuació deis alts carrees al servei de la
Generalitat. El principi de dedicació absoluta, que com-
porta que l'activitat pública no es pot compatibilitzar
amb cap altra, llevat de les que es determinen amb ca-
rácter excepcional a la Llei. El principi de retribució
única, segons el qual no es pot percebre mes d'una re-
tribució amb carree ais pressupostos públics ni cap al-
tra remunerado que provingui d'una activitat privada,
llevat de les excepcions que s'estableixen a la Llei: tam-
bé es preveu la incompatibilitat amb la percepció de
drets passius, llevat que la normativa reguladora de la
Seguretat Social ho permeti. El deure de lleialtat insti-
tucional, segons el qual els alts carrees no poden invo-
car ni fer ús de la seva condicio pública d'alt carree per
a ells mateixos o per a persones interposades en 1'exer-
cici de cap activitat mercantil, professional o industrial
o de cap altra activitat lucrativa. El deure d'abstenció en
els suposits previstos a la normativa del procediment
administratiu. La prohibido d'intervenir en activitats
privades relacionades amb els expedients en qué s'ha-
gi intervingut durant els dos anys següents al cessament
en el carree.

El títol tercer regula les activitats publiques o privades
que excepcionalment es podran desenvolupar. Cal des-
tacar, com a novetat iinportant d'aquesta Llei. que
l'enumeració d'aquelles activitats publiques i privades
incompatibles suposa l'aplicació a aquests carrees d'un
régim d'incompatibilitats mes restrictiu que el vigent
fms ara. Es consideren activitats privades compatibles
les derivades de Vadministrado del patrimoni personal
o familiar; la participado ocasional o per rao de carree
en seminaris, cursos i conferencies; la producció litera-
ria, artística i científica, i la participació en entitats sen-
se finalitat de lucre. Son activitats publiques compati-
bles l'exercici deis carrees per ais quals és designat per
la seva condicio; la representació de la Generalitat en
els órgans collegiats i en els consells d'administració o
órgans de govern d'entitats publiques i privades, i el
compliment de missions temporals en organitzacions
nacionals i intemacionals.

La Llei regula també la compatibilitat amb carrees elec-
tius. Així. amb l'excepció del president de la Gene-
ralitat i deis consellers, els alts carrees no poden com-
patibilitzar llur carree amb la condicio de diputat o
diputada del Parlament de Catalunya. En canvi. llevat
del president de la Generalitat, els alts carrees al servei
de la Generalitat poden compatibiützar l'exercici de
llur carree amb la condicio de membre electiu de les
entiláis locáis, sempre que no tinguin en aquesta una
dedicació exclusiva o fixa a temps parcial.

S*estableix també la incompatibilitat amb la condicio
de diputat o diputada al Congrés deis Diputáis, senador
o senadora i diputat o diputada al Parlament Europeu.
En qualsevol cas, només es pot percebre la retribució
corresponen a una de les activitats desenvolupades.

Per últim, la Llei permet la compatibilitat en i'exerci-
ci de funcions docents universitáries retribuídes, de ca-
rácter reglat, amb régim de dedicació a temps parcial i
amb una durada determinada.

El títol quart determina els requisits formáis que han de
complir els alts carrees ais efectes de poder controlar
les incompatibilitats. Així, s'estableix l'obligació de
declarar les activitats que puguin ser incompatibles i el
patrimoni de qué es disposa, així com de relacionar els
familiarsquetreballin a l'Administració de la Genera-
litat. Es creen també dos registres, el d'activitats i el de
béns patrimonials i d'interessos, on han de constar les
declaracions efectuades.

Per últim. el títol cinqué está dedicat al régim sancio-
nador. que preveu, en el cas de les infraccions greus. el
cessament en el carree i la prohibició d'ocupar un altre
carree per un periode de fins a qualre anys.

Les disposicions addicionals estableixen obligacions
d'informació a les entitats de dret públie i a la resta
d'entitats participades per la Generalitat.

La disposició transitoria dona un termini de tres mesos
ais actuáis alts carrees per formular les noves declara-
cions d'activitats i patrimonial i d'interessos.

Confio, dones, que l'aprovació d'aquesta Llei contribu-
eixi a garantir una major transparencia en l'activitat
pública i, com a conseqüéncia. a donar una inajor con-
fianza al ciutadá, en arbitrar uns mecanismes que per-
meten conéixer i, en el seu cas, impedir aquells aspee-
tes de la vida privada deis alts carrees que poden,
d'alguna manera, incidir en la gestió pública i en I'in-
terés general. No cal oblidar que un deis objectius prin-
cipáis d'aquest Govem és el desenvolupament i conso-
lidado d'una auténtica política de transparencia, i la
Llei que presento avui n'és una prova excel lent.

Moltes grades, senyor president.

El vicepresident segon

Grades, honorable conseller. Passarem a defensar les
esmenes presentades i a fixar posició per part deis grups
parlamentaris que no ho han fet. En primer lloc. tindrá
la paraula el Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya, i en el seu nom intervindrá il lustre diputat
senyor Jordi Montanya.

El Sr. Montanya i Mías

Grades, president. Honorable conseller, ¡Ilustres dipu-
tats i diputades. l'objecte de la Llei, del Projecte de llei
que avui de ben segur aprovarem, és simplement i pla-
nerament garantir al máxim possible que l'actuació del
personal al servei de les administracions publiques se
subjecti ais criteris básics i elementáis d'imparcialitat.
objectivitat, per tal de garantir un servei eficient, efica?
i objectiu deis interessos generáis deis ciutadans.

Nosaltres ja anunciem que donarem suport al Projecte
de llei i. en definitiva, també anunciem, senyor presi-
dent, que retiraren] les esmenes que teníem reservades.
I em permetran que dividim en dos seceions la riostra
intervenció: una peí que fa al contingut stricto sensu del
Projecte de llei. i una altra en qué farem una valoració
del que creiem que. tot i que és una llei important i una
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llei necessária. dones, té dos vessants o dos matisos
completament diferenciáis.

Els antecedents d'aquesta Llei -ja els ha posat de
manifest l'honorable conseller- es troben en la Llei
21 /1987, del 26 de novembre, que regula el régim d'in-
compatibilitats del personal al servei de TAdministra-
ció de la Generalitat, que inclou dins del seu ámbit
d'aplicació els alts carrees de 1' Administrado pública
de Catalunya, i a mes a mes la Llei 3/1982, del 23 de
mar?, que preveu unes ¡ncoinpatibilitats mes rigoroses
per ais membres del Govern. Dispersió normativa que
aquesta Llei preveu esmenar aplicant una legislació
específica per ais alts carrees de la Generalitat i unifi-
cant en una única norma els punts mes importants. Llei,
en definitiva, que conté vint-i-dos articles, tres disposi-
cions addicionals, una dísposició transitoria, una dero-
gatoria i dos disposicions fináis. Projecte que arriba en
aquest Pie també, lógicament, després de la tasca des-
envolupada per la Ponencia, ponencia de la qual podrí-
em fer palés i destacar de manera notoria el bon clima
de treball. debat i discussid amb qué han transcorregut
les sessions. i Taponado en positiu, com no pot ser
d'altra manera, del nostre Grup Parlamentan, que hem
treballat amb el máxim de cura, flexibilitat i volunta!
d'acord per assolir un text resultant de consens i d'acord
amb les mateixes exigéncies dun text tan necessari per
al corréete i/o adequat funcionament deis alts carrees.

Bona prova de tot el que estem dient resta acreditada
per la tasca que, ho repeteixo. hem dut a terme en el si
de la Ponencia, amb la presentado d'un total de vint-
i-dos esinenes al text original, de les quals setze han
estat acceptades, tres transaccionades i les tres que te-
níem reservades, queja hem anunciat que les retirem.

En resum. la finalitat de la Llei és evitar la barreja d"in-
teressos entre el públie i el privat. i evitar al máxim els
camins de corruptela o possible corruptela per les influ-
encies o informacions privilegiades; llei que en la seva
ratio o esséncia ve perfectament delimitada peí contin-
gut de Tarticle 5, el deure de Heialtat, en el qual es fa
palés que els alts carrees desenvoluparan la seva funció
amb Heialtat institucional i no podran invocar ni fer ús
de la seva condició pública d'alt carree per a ells matei-
xos o per a persones interposades en l'exercici de cap
activitat mercantil, professional o industrial de qualse-
vol altra activitat lucrativa.

Es. en definitiva, una llei necessária, pero tal com hem
manifestat a I'inici de la nostra intervenció, entenem
que té un cantó positiu i un de negatiu, un cantó ciar i
un altre que és inés aviat, diríem o ens atreviríem a dir,
fose. Per qué ho diem aixó? Ho diem perqué és una llei
que pot generar, i de f'et, de ben segur que en alguns
cops ho arribará a generar, que les persones mes qua-
lificades professionalinent. les persones amb els currí-
culums inés brillants. els professionals mes destacats
dins de les séves, diferents árees no ens airevim a dir
que restin exclosos de l'ámbit deis alts carrees, pero
ben segur que hi ha una pan material important en Tés-
ser huma, dones, que pot provocar aquesta situació.

Per qué ho diem tot aixó? Tot aixó ho diem, perqué la
rátio de la Llei obliga o exigeix ais alts carrees una de-
dicado exclusiva a les funcions o tasques que han es-
tat encomandes, sense possibilitat de cap interferencia o

de desenvolupar qualsevol altra activitat professional o
mercantil paral lela. Excepcionalment es preveu que es
puguin dedicar, com és logic per altra banda, a la docen-
cia. Dones, bé, honorable conseller, els sous i salaris
deis alts carrees al servei de la Generalitat de Catalunya
amb relació ais sous i salaris que paga Tempresa públi-
ca ais alts executius. que és el símil comparatiu que ens
hem de prendre com a referencia, dones, posen de
manifest que el poder o Talt poder adquisitiu que té un
alt executiu -repetiin- de Tempresa pública es perd
parcialment o en gran pan si s'accedeix a un alt carree
de la Generalitat. que lógicament és incompatible, tal
com hem posat de manífest. amb qualsevol altra tasca
fora de la docencia. Si comparem amb dades de setma-
naris que están especialitzats —Nueva Economía, Su
Dinero-, ens donen una mitjana deis sous mitjans que
cobra, per exemple, un director general o del sou que co-
bra un conseller delegat al nostre país, que el seu equi-
valent el trobem en la Llei, en el Projecte de llei que
ben segur que votarem tots plegats favorablement.
dones, a un director o directora gerent, a un director o
directora general, a un president o director general, a un
director executiu, a un director general o directors exe-
cutius -estic llegint textualment. Aleshores, és ciar, el
sou mitjá d'un director general al nostre país és de
180.000 euros a l'any. segons les revistes económiques
especialitzades del sector que hem consultat; mes -més-
aproximadament un 12 per cent de panicipació en be-
neficis; mes. en un 28 per cent deis casos. Tempresa
abona la quota del club social; en un 18.5 Tempresa paga
les quotes a organitzacions professionals o empresari-
als; mes, en un 28,5 per cent. Tempresa paga o abona
el menjar o entrega xecs restaurant; mes un altre tant
per cent, elevadíssim -48 per cení-, en qué es facilitin
vehicles de Tempresa ais alts executius.

L1 altra font d'informació, setmanari d'economia Su
Dinero, cita que el ránquing de sous deis que, fent el
símil comparatiu, serien consellers delegats en aquest
país cobren al voltant deis 70 milions de les antigües
pessetes, mes els incentius que abans hem posat de
manifest.

Qüestions aqüestes que consideren! que no son menors
i que poden i, de fet, donen lloc a la premissa següent:
alt carree, que és igual o que suposa dedicació exclusiva
i absoluta, és igual a menys diners, menys poder adqui-
sitiu i també menys estabilitat laboral -menys estabilitat
laboral-, perqué, en definitiva, es depén d'unes majo-
ríes parlamentarles. Aixó sí. aquesta persona lógica-
ment té una voluntat de servei al país encomiable. Per
altre cantó, mes diners, mes poder adquisitiu i mes es-
tabilitat laboral suposa desenvolupar una tasca a Tem-
presa privada. Potser és qüestió de valorar entre tots si
la Llei d'incompatibilitats deis alts carrees és del tot
positiva peí que fa al desenvolupament d'aquests alts
carrees, de les tasques deis alts carrees, que lógicament
han de ser les persones mes capacitades, les persones
amb els currícuiums mes brillants. pero també se'ls
exigeix un plus, un plus de voluntat de servei al país per
la gran pérdua de poder adquisitiu que suposa passar de
Tempresa pública i privada.

Per tant, nosaltres només voliem posar de manifest que
no tot és positiu en aquesta llei, que és una llei neces-
sária. que no imprescindible -que no imprescindible-.
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perqué entenem que el mateix Codi penal ja preveu i ja
limita els excessos o eis possibles excessos que es pu-
guin donar per part deis alts carrees al servei de l'Ad-
ministració o al servei de la Generaliíat. en concret al
títol 19 del Codi penal, en els capítols cinqué a nové,
que va des del suborn...

El vicepresident segon

Senyor diputat...

El Sr. Montanya i Mías

Acabo, senyor president. Fins al tráfic d'influéncies. I,
per tant, en definitiva, aqüestes son qüesüons que están
perfectanient tipificades i que, si hi ha un excés de mes,
al 1 f hí ha el Codi penal. Pertant. ésuna llei quecreiem
que és necessaria, que no és imprescindible -que no és
imprescindible- i que també no deixa de ser uns refo-
sa de les liéis o de la normativa que avui en dia ja tení-
em en vigor.

Res mes, acabem. i com que ens hem accedit del nos-
tre temps, ho farem agraint a la resta de ponents la tasca
desenvolupada, la seva collaboració. que l'hem troba-
da en tot moment. I també agrair ais Servéis Jurídics la
seva collaboració. com no pot ser d'altra manera.

Grades.

El vicepresident segon

Grades, ¡Ilustre senyor diputat. Per defensar les esme-
nes i marcar posició, per part del Grup Parlamentan de
Convergencia i Unió, té la paraula Tillustre diputat se-
nyor Caries Puigdoménech.

El Sr. Puigdoménech i Cantó

Grácies. senyor president. Senyores i senyors diputats,
senyor conseller, és evident que l'Administració i el
Govern están al servei deis interessos generáis i, per
tant, també els carrees públics que els representen i
gestionen. I, per tant. és necessari garantir la imparci-
alitat 1'objectivitat i la independencia d'aquests carrees
públics. I per garantir-la, evidentment, s'ha drevitar les
situacions que puguin generar conflictes d'interessos.
I la manera d"evitar els canflictes d'interessos, óbvia-
ment, és plantejar un régim d'incompatibilitats. Aixó
no és cap novetat, vull dir, és consubstancial a la matei-
xa democracia. I aquest equilibri. dones, no és nou d'ara,
sino que des de fa molts anys funciona. I en el cas de
Catalunya -ho ha esmentat abans l'honorable conse-
ller-, des deja la primera legislatura de les primeres
liéis que va fer aquest Parlament, dones, ja en la matei-
xa Llei del Parlament, del President í del Consell Exe-
cutiu s"estableix un régim d'incompatibilitats. Una le-
gíslació que després s'ha ampliat: la Llei 21/1987,
precisament. d'incompatibilitats; el text refós de la fun-
ció pública, que en alguns aspectes era aplicable tam-
bé ais alts carrees; diferents decrets. el de registre de
béns. etcétera. Per tant, el nostre país, com qualsevol
altra democracia moderna i consolidada, evidentment,
té cura d'aquests aspectes, d'aquesta objectivitat, im-
parcialitat, i per tant, té establert un régim d'incompa-
tibilitats que eviti aquests possibles conflictes de inte-
ressos.

Dit aixó, és bo, evidentment. que puguem concentrar en
una norma específica dirigida ais alts carrees aqüestes
prevencions que ja tenim en el nostre país en vigor, mes
algunes novetats positives que certamen! s'íntrodueixen
amb aquesta norma.

De totes maneres, jo. abansd'entrarenel contingut con-
cret de la Llei i básicament a les esmenes que ens que-
den vives, que son les que voldria jo exposar fonamen-
talment aquí, sí que voldria fer una reflexió, no? Que és
la reflexió que no es pot parlar de carrees públics. i mes
en un moment que tots estarem d'acord de cert des-
prestigi de la política i deis polítics. i parlar només d' in-
compatibüitats sense pensar que Texercici d'un carree
piíblic és un servei públie, és un servei que ha d'estar
prestigiat, honorable i positiu. 1 afegir també que la
millor garantía d'aquest servei piíblic, que és la cara de
la moneda, d'alguna manera és la part propositiva de la
qual la incompatibilitat només és la preventiva, pero jo
vull destacar la propositiva, la del servei públie del car-
ree públie. que govemi qui govemi aquesta va lligada
també a aquells principis que a mi m'agrada recordar,
que un, en un carree públie. h¡ ha d'estar sense esperar
res a canvi i pensant que cada dia és l'últim. Amb aquest
Govem aixó de pensar que cada dia és l'últim, a mes.
psicológicament pot ser sa, no?, i positiu. no?, pero, en
tot cas. jo cree que és un principi general que servei
sempre. el de no esperar res a canvi i pensar que cada
dia és l'últim, a mes a mes, creure-s'ho de veritat, i tam-
bé, i aquest forma part del paper de I'oposició, que hi
hagi algú que ho vagi recordant. Tampoc és una nove-
tat. des de la Grecia clássica que aquest sentit ja funci-
onava, no?

Dit aixó. jo vull destacar les esmenes que nosaltres ens
queden vives i que ens preocupa que no s'hagin accep-
tat. no? En aquest sentit, jo he vist publicat en alguna
noticia de premsa que nosaltres subscrivíem íntegra-
ment i totalment el Projecte de llei. Ja avanzo que hi do-
narem suport, pero també voldria remarcar que hi han
uns elements per nosaltres importants que no han estat
recollits i que d'alguna manera treuen brillantor o im-
portancia al que avui sotmetrem a votació.

Les esmenes que ens queden vives fan referencia, per
una banda, al control parlamentan deis carrees mes
institucionals; per altra, banda, a la regulació de l'exer-
cici privat per ais exalts carrees durant dos anys poste-
riorment al seu cessament, la informació al Parlament
de Catalunya de les incidéncies respecte a l'aplicació
d'aquesta Llei i després la regulació del régim econó-
mic derivat d'indemnitzacions per a la incompatibilitat
posterior al carree.

Peí que fa al primer tema, el tema del control parlamen-
tan de carrees mes institucionals. Jo vull recordar que
diferents grups deis que donen suport actualment al
Govem la passada legislatura van presentar diferents
iniciatives que anaven. precisament, en la línia de vo-
ler imposar un control previ parlamentan al nomena-
ment de carrees de govern de tot tipus. de confianza
política, pero de tot tipus, els que teñen un perfil mes
polític també, a les quals el nostre Gnip es va oposar í
continua oposant-s'hi. En canvi, el que nosaltres hein
defensat i defenseni és que determináis llocs mes ins-
titucionals que. malgrat ser nomenats peí Govem, teñen
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una vida administrativa mes enlla, com pot ser un inter-
ventor general, un director d'un gabinet jurídic, el Tri-
bunal Cátala de la Defensa de la Competencia, el pre-
sident del Consell de Treball, aquests, per qué no hí
pot haver una compareixenca previa en el Parlament.
que fins i tot pot fer que aquest lloc siguí assumit d'una
forma mes compartida per part de tothom. Aixó nosal-
tres ho hem demanat i vostés diuen que no. Jo vull recor-
dar que la mateixa esmena o molt similar s'está deba-
tent en aquest moment, no com esmena, sino integrada
en el Projecte de llei que ha presentat el Govern de l'Es-
tat a Madrid, i que amb una fase de tramitado mes len-
ta, pero, s'está debatent a Madrid. Per tant, el Partit So-
cialista, aixó que possiblement avui votará en contra,
ho esta presentant i defensant a Madrid. Per tant, tam-
poc em sembla que sigui sospitós de res. I Esquerra
Republicana ho proposava d'una forma molt mes am-
plia, que nosaltres no compartim, la passada legislatura.
Per tant. jo els demanaria certa coherencia i que votes-
sin també aquesta esmena, perqué la incoherencia és
mala amiga de la credibilitat. 1 la credibilitat que els
podría donar en alguns aspectes aprovar aquesta Llei es
veura deslluída si vostés son incoherents en els aspec-
tes que jo els estic anunciant.

Una altra esmena que nosaltres pensem que és impor-
tan! és la que fa referencia al traciament deis régims
d'incompatibilitais deis exalts carrees durant els dos
anys posteriors al seu cessament. Jo cree que és difícil,
pero s'ha de trabar un equilibri entre la imparcialitat i
la recerca deis millors gestors, i trabar un sistema que
no es pugui interpretar com d'escull a la participació de
determínades persones amb carrees de responsabilitat
política, buscant també aquesta permeabilitat positiva
entre sector privat i sector públic.

Dic aixó des de loposició, i pensó que, per tant. no pot
ser sospitós ni mal entes de cap manera, pero jo pensó
que -n'ha parlat abans el senyor Montanya- a determi-
nades persones del sector privat els ho podem demanar,
i ells acceptar-ho, com, evidentment, passa també ara.
perqué és positiu. l'exercici d'un carree públic, perqué
és un privilegi, perqué és un prestigi. també, i, per tant,
els podem demanar, fins i tot, que renunciín a part de la
seves retribucions del mercal privat, amb el qual I'Ad-
ministració pública tampoc ha d'entrar. evidentment, en
competencia directa, pero el que els hem de demanar,
també, és que puguin teñir una tornada al sector privat
que els permeti continuar desenvolupant les seves ac-
tivitats amb plena comoditat. I els haig de dir que tinc
certs dubtes que la regulado que avui aprovarem garan-
teixi aquest equilibri quejo els exposo. En tot cas, el
temps ho dirá.

Nosaltres, per tant. precisávem molt mes aixó, perqué,
precisainent, tal com ho plantegen vostés, que és una
forma genérica i confusa, el que pot generar és certa
arbitrarietat en laplicació posterior. I, per tant. nosal-
tres també ho precisávem, i ho precisávem. a mes, d'una
forma -i vull ressaltar també una possible contradic-
ció-similar a com el Projecte de llei. que va mes endar-
rere pero que ara tramita el PSOE a Madrid, ho plate-
ja, que és precisar el que s'entén per «activitats privades
relacionades», t nosaltres, en la nostra esmena, ho de-
tallem, i plantegem dos supósits del que s'entén per
«activitats privades relacionades».

Veig que se m'acaba el temps; vaig molt rapid. Per tant,
fins i tot per coherencia, els demanaríem que vostés
també ho acceptessin.

També plantejávem la possibilitat que es pugui contrac-
tar exalts carrees que. peí seu coneixement explícit
d'una determinada materia o especificitat concreta,
poden fer aportacions posteriors al Govern, en el que
sigui, que vostés, d'alguna manera, ho veten aquí. Per
tant. els demanem també que acceptin aquesta esmena,
que jo cree que afavoreix, mani qui mani, la bona ges-
tió futura per part deis carrees públics.

Lamentem que tampoc que no s'hagi acceptat la nos-
tra esmena que preveu que en un termini de sis mesos
vostés presentin en el Parlament el reglament que ha de
desenvolupar i explicar, precisament, quin és el régim
compensaton mitjancant pensions que vostés plantegen
com a substitutori -acabo, senyor president-, precisa-
ment, de la impossibilitat de tomar a determináis llocs
de treball per a l'exalt carree. Vostés, no fent-ho aquí o
explicitant-ho. deixen realment coixa aquesta Llei. i.
per tant, fan una declaració de bones intencions pero
sense concretar. Avui mateix hem vist un episodi simi-
lar peí que fa a les pensions d'alts carrees de designa-
ció parlamentaria. Intuím que aixó no es planteja aquí
perqué no es posen d'acord tampoc entre vostés. Ens
agradaría saber com ho resoldran. En tot cas, no han
admés la nostra esmena per platejar també, ja d'una
forma definitiva, aquest tema aquí.

I ara ja sí, de veritat, senyor president. acabo, lamentan!
que tampoc se'ns hagi admés.... i que contradiu la trans-
ferencia que vostés diuen que «les incidéncies respec-
te a I'aplicació d"aquesta Llei es posin en coneixement
d'aquest Parlament».

El vicepresídent segon

Senyor diputat...

El Sr. Puigdoménech i Cantó

No ho han fet.

El vicepresident segon

Senyor diputat, hauria d'acabar immediatament.

El Sr. Puigdoménech i Cantó

Sí, acabo agraint a tots els ponents i al lletrat de la Co-
missió el ritme de collaboració. el bon treball fet, i anun-
ciant, malgrat que no se'ns acceptin aqüestes esmenes.
que mantenim el nostre vot favorable a la Llei.

Moltes grácies. senyor president, senyores i senyors
diputáis.

El vicepresident segon

Gracies. ¡Ilustre senyor diputat. Per fixar posició res-
pecte al text del Dictamen i les esmenes presentades té
la paraula, en nom del Grup Par! amen tari Soeialistes -
Ciutadans peí Canvi, la ¡Ilustre diputada senyora Car-
me Rgueras.
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La Sra. Figueras i Siñol

Moltes gracies. senyor presideni. Senyors diputats i
senyores diputades, bé. el pacte del Tinell, de qué hem
celebrat dos anys i de qué avui també hem parlat, diu.
en l'apartat de mesures peí que fa a la regeneració de-
mocrática, la transparencia en la gestió pública i la llui-
ta contra la corrupció. un compromís. en concret, que
és el de revisar el régim d'incompatibilitats deis alts
carrees de l'Administració i establir l'obligació de de-
claració pública del seu patrimoni, interessos i altres
activitats professionals i mercantils.

Aixó és el que fem avui, i ho fem amb aquesta Llei del
régim d'incompatibilitats deis alts carrees, és a dir, de
les persones que ocupen els llocs de máxima responsa-
bilitat política, amb un objectiu ciar, que és acabar, per
una banda. Tactual dispersió normativa, pero també fer
un régim d'incompatibilitats mes ciar, mes transparent
i inés ferm, mes estríete. Acabar també, per tant, el re-
laxament del régim d'incompatibilitats actual; acabar
també un régim que és poc estríete i molt dispers, i a
vegades massa lax. Per qué? Dones per garantir que
l'actuació de les persones amb alta responsabilitat po-
lítica sigui imparcial i sigui objectiva.

I com ho fem? Dones ho fem. primerament, relacionan!
tots els suposits d'alts carrees a qué afecta aquesta in-
compatibilitat -en aquesta Llei es relacionen clarament,
i ho ha explicat inolt bé el conseller de Governació- i
també, dones, establint uns principis claríssims. Per una
banda, el principi del deure de la dedicado absoluta; el
de retribució única: el fet que únicament es puguin te-
ñir aquelles altes activitats publiques derivades del car-
ree, que es donin en funció de la derivado del mateix
carree que representa, pero, en tot cas, que les retribu-
cions que se succeeixin en el conjunt de totes les altes
responsabilitats o nomenaments que pugui teñir aquest
alt carree no puguin superar, en cap cas. el 30 per cent
del sou brut que té aquell alt carree per la seva activí-
tat principal. Aixó és important, perqué aixó és una res-
tricció que ara no hi era, i. de fet, s'han donat molts su-
pósits i molts casos amb anteríoritat d'alts carrees que
han cobrat molt mes o gairebé tant que el que cobren
coin a sou, o a vegades molt mes, peí concepte de die-
tes o indemnitzacions per altres conceptes derivats del
carree.

Estableix el deure de lleialtat, el deure d'abstenció.
Parlem de dignificar també la funció pública i d'esta-
blir aquests criteris clars de dignificado de la funció
pública, de claredat i de transparencia.

La prohibido de participar i d'intervenir en activitats
privades amb posterioritat al cessament durant els dos
anys següents en aquells supósits en qué l'activitat pri-
vada pugui estar relacionada amb aquelles decisions
que s'han pogut prendre quan s'ha exercit l'alt carree.
] aixó és un tema important, també és una cosa que no
existia en Tactual régim d'incompatibilitats, i. de fet,
ens hem trobat amb molts casos en qué -i aixb ho dí-
ria contestara la intervenció del senyor Puigdoménech-
s'ha cessat un carree i automáticament l'endemá s'ha
estat contractat. nomenat, s'ha anat a ocupar una actí-
vitat al sector privat directament relacionada amb el
carree que s'ha estat ocupant. Un director general de
farmacia que ha anat a ser un alt executiu d'uns labo-

ratoris farmacéutics, o s'han donat també casos en qué,
dones, automáticament després del cessament, s'ha
anat a formar part d'aquelles empreses privades que
han estat directament relacionades amb contractes i
contractacions, dones, en qué Talt carree havia pogut
intervenir o en qué havia pogut prendre decisions en el
seu moment. Creiem que aixó és un tema important.
Cree que aquest compromís deis dos anys després del
cessament en qué aquella persona que ha ocupat un
carree no pot anar a un lloc en qué hagi pogut interve-
nir és important.

És veritat, el que deia el senyor Montanya: és molt difí-
cil, amb un régim d'incompatibilitats estríete en aquest
sentít, dones, poder teñir en la funció pública i que pu-
guin venir a la funció pública alts executius qualificats
que en el món de Tempresa privada cobren molt mes.
Pero aixó no és que no hagim de posar aquest régim
d'incompatibilitats. No podem donar peu ais conflictes
d'interessos o a situacions, dones, poc justificables. El
que hem de fer és dignificar la fundó pública. I aquesta
sí que és una tasca de tots, en qué tota la cambra ens
hauríem de posar d'acord. potser en el tema de les re-
tribucions, o també, com s'ha dit, i com també deia el
senyor Puigdoménech, establint, dones, les condicions
del cessament, com ia persona que ha estat dedicada a
un alt carree amb un régim d'incompatibilitats. com sera
a partir d'ara, estríete, dones, té un mínim termini de
reincorporado a la vida laboral privada, dones, un mínim
temps per poder-ho fer i per poder assolir aquesta rein-
corporado, ates que ha exercit aquesta funció pública.

Pero aixó son uns problemes que hauríem d'abordar
entre tots, i jo cree que també és voluntat i és ben cla-
rament voluntat del Govem. i així s'ha manifestat, fer-
ho. Pero aixó no treu que no hagim d'aplicar un régim
d'incompatibilitats ciar i estríete perqué no hi hagi con-
nivencia, perqué no hi hagi conflicte d'interessos.

I aixó és el que fa aquesta Llei. i cree que, en aquest sen-
tit, el Govem coinpleix un compromís, que és el compro-
mís del Tinell que ja he Ilegit abans, un compromís ciar,
de transparencia, en aquest sentit, com molts altres que
ha complert en aquest sentit. com va ser, dones, la publi-
cado deis carrees eventuals i el tema, dones, de les die-
tes i totes les designacions que s'ha fet, cosa que no ha-
víem aconseguit amb Tanterior Govern teñir des de
Toposició, durant anys i anys d'oposició.

Dir també que. peí que fa a les esmenes vives de Con-
vergencia i Unió, parlava el senyor Puigdoménech del
tema que acceptéssim aquesta esmena de compareixen-
ca d'alts carrees al Parlament de Catalunya previa aJ seu
nomenament. Dir-li que aquesta no és una llei de nome-
nament d'alts carrees, de com es nomenen els alts car-
rees, sino una llei de les incompatibilitats deis alts
carrees. No és en aquesta Llei on hem de preveure aixó.
En tot cas, hi ha una llei, peí que fa ais alts carrees de
designado parlamentaria, que es veurá després que sí
que estableix les condicions, dones, que ha de posar el
Parlament i com el Parlament entra en tot aixó.

I, peí que fa al compliment d'aquesta Llei. és evident
que si parlem deis alts carrees i de les incompatibilitat
deis alts carrees que son del Govem de la Generalitat i
que son de designado del mateix Govern de la Gene-
ralitat, fem una llei clara i estricta en aquest sentit, evi-
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dentment, el Govem no té altra alternativa que fer com-
plir la Lleí dintre deis seus propís estaments. No té sen-
tit que en el Parlament fem un control de l'acció de
govem mes enllá del que és el control de tota l'acció
del Govem, pero no en el sentit d'entrar en tots els aJts
carrees o en molts alts carrees..., una valoració aquí en
el Parlament quan és una competencia clara i estricta
del Govem, no del Parlament de Catalunya. Nosaltres
hem d'entrar en aquesta valoració en aquells carrees
que son de designado parlamentaria, i així es preveu en
la legislado que després veurem.

Amb relació a la prohibició d'intervenir en activitats
privades amb posterioritat al cessament, l'esmena amb
qué Convergencia i Unió pretén, dones, precisar mes
quines son aqüestes activitats pri vades, si no s'accepta
aquesta esmena és perqué creiem que el fet de relacio-
nar deixa fora.... potser pot donar peu a mes permissi-
vitat que la que la redacció original de la Llei preveu.
Es aquesta, la voluntat. i és per aixó, dones, que no ac-
ceptem aquesta esmena, perqué aquesta esmena, en al-
guns casos, obre algunes portes, com el fet que es pu-
gui tomar a aquella activitat exercida anteriorment a
estar en el carree, pero si aquesta activitat exercida an-
teriorment a estar en el carree está relacionada amb les
decisions que s'havien pogut prendre quan s'era alt car-
ree realment está ciar que entra en el régím d'incompa-
tibilitats: és claríssim. Per tant. creiem que és millor la
redacció original.

Finalment, ja per acabar, dir, dones, que hi ha un com-
promís del Govem, dones, d'anar dignificant la funció
pública, com molt bé deia, i dir també, dones, que es-
tem contents, com a grup parlamentar^ que. dones, el
Govem ens hagi presentat aquest Projecte de llei, de tot
el tramit i també de les aportacions fetes també pels
grups de l'oposició en la millora d'aquesta Llei. Amb
aixó volem agrair. dones, a tots els ponents la feina que
han fet. I dir, dones, que estem contents. perqué, com
deia..., és el fet que s'ha formula!, dones, avui amb
aquesta Llei..., complir un compromís mes de transpa-
rencia i de bona gestió. i de dignificado, en definitiva,
de la funció pública, encara que encara quedin moltes
coses en aquest camí per fer quant a aquesta dignifica-
ció, com deia el senyor Montanya.

Moltes grades.

El vicepresident segon

Grácies. ¡Ilustre senyora diputada. Per fixar posició. en
nom del Grup Parlamentan d'Esquerra Republicana, té
la paraula la ¡I lustre diputada senyora Teresa Aragonés.

La Sra. Aragonés i Perales

Moltes grácies. senyor president. Senyors i senyores
diputáis... Senyor conseller, miri, vosté ens ha explica!
perfectament el contingut de la Llei. Jo cree que ara no
és objecte de repetir altra vegada, dones, els arguments
que vosté, a mes a mes. metódicament i detalladament
ens ha explicat. Dono per reproduíts. per tant. tota I'ex-
plicació a l'exposició de motius i el detall d'alló que
avui estem aquí debatent.

Simnlement..., jo cree que és una obvietat. pero potser
no. És evident que un carree públie del nivell de qué

estem parlant avui. els carrees del govem d'un país han
de teñir dedicado absoluta i plena. I no se m'ocorre a
mi una altra manera d'entendre la funció directiva pú-
blica, i entenc que aixó no mes ha de ser compatible,
com diu aquesta Llei. amb qué?, dones, home, amb la
gestió del patrimoní personal i amb l'activitat creativa,
que tots quan arribem a casa potser podem fer no sé.
des de poesia fins al que ens semblí. I perdoni que porti
el debat, dones, en aquesl nivell, perqué jo per mi aixó
és obvi i pensó que és bo reproduir-ho, mencionar-ho
i fer-hi émfasi. La funció directiva pública per mi no és
assimilable a altres tipus d'activitats directives, és molt
diferent, perqué, bé, dones, es tracta de dirigir, de ges-
tionar recursos públics. En el fons, es tracta de dirigir
i de gestionar el nostre país. I aixo no ho podem trac-
tar de la mateixa manera com es tracten altres empre-
ses. i d'aquí ve aixó que déieni de dedicació plena i
dedicaeió absoluta.

I. per tant. ja un cop dit aixó, sí que m'agradaria con-
tinuar el debat que ha engegat el senyor Montanya. que
és el quejo trobo, dones, apassionant en el moment en
qué estem. Quin ha de ser el carree retributiu deis direc-
tius públics? I és especialment apassionant perqué no hi
ha ningú que ho tingui ciar, en absolut. Jo encara no he
llegit o no he trobat ningú que pugui dir d'una manera
alió contundent, serena, clara, com s'han de retribuir els
carrees públics. I justament és per aquest motiu que he
explicat abans. perqué no és comparable amb l'activitat
privada. És evident que els carrees públics. com vosté
deia. están sotmesos a una inestabilitat laboral, pero no
només de majories parlamentáries. sino, a veure, qui
nomena els carrees públics és el president o és un con-
seller i el dia que perden la confianca han de plegar,
pero és que no cal donar mes explicacions.

Per tant, sí. és veritat, genera inestabilitat laboral, pero
també és veritat que poden ocupar aquests carrees pú-
blics sense haver de donar resultáis de la seva gestió,
com fan en altres ámbits. Oh, aixó és evident. Per tant,
hauríem de poder disposar, i aquí em consta que el con-
seller está treballant en una metodología d'avaluació de
les polítiques publiques. Sense aixó no podem jutjar.
d'alguna manera, aquests carrees, perqué si no, sap
com ho farem, ho farem en base ais inpitts mediátics,
eh? Oi, que tots sabetn que aixó no és un control veri-
table de la gestió pública? Per tant, a mi em consta que
el Departament de Governació está treballant en aixó i,
a mes a mes. em consta que está treballant a resoldre,
o com a mínim posar sobre la taula, tot aixó que va lli-
gat a la remunerado deis alts carrees i deis directius
públics, i que aixó té aqüestes dues vessants, la que el
senyor Montanya ha esmentat. que és quin salan han de
cobrar, i també té una altra vessant que és quan ple-
guen, quan pleguen en una empresa privada se'ls in-
demnitza o té un atur, quin és l'equivalent en l'ámbit
públie? Dones, aixó ho hem d'estudiar, ho hem de de-
batre i segur que el Departament de Govemació ens
fará alguna proposta ben aviat.

Per tant. em sembla bé que en aquest Parlament s'obri
aquest debat. Debat que no és fácil, no és obvi i que té
moltes connotacions, perqué no és el mateix accedir a
un carree públie, dones, des d'un salan, diguem-ne.
normalet que des d'un salan, com vosté esmentava, de
director general d'una empresa privada. Per tant, dei-
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xem-ho aquí, grácies per obrir el debat. Entenc que des
deis gnips que donem suport al Govem recollim aquest
interés i esperem que ben aviat. dones, puguem teñir un
debat en el marc d'una altra sessió parlamentaria o
duna nova llei que ens presentí el Govern.

Amb relació a les esmenes que ha presenta! el Grup de
Convergencia i Unió, bé, la senyora Figueres. dones, ho
ha explicat molt bé. Nosaltres pensem que, escolti. no
té sentit que cada vegada que un conseller o que el pre-
sident de la Generalitat nomeni alguna persona de la
seva estricta confianza hagi de venir aquí a fer un exa-
men. Aixó té sentit per a aquells carrees que son desig-
nats peí Parlament, pero francament no veiem que ha-
gin de ser per a altres tipus de carrees.

Jo cree, sincerament, que amb aixó está dit tot. Prefe-
reixo ser breu que no pas continuar dient el que ja hem
dit i. aixó sí -aixó sí- aqüestes dies que tant es parla de
crispado política, permeti'm dír que el treball d'aques-
ta Ponencia ha estat especialment agradable, distes i,
sobretot. positiu. He de remarcar les esmenes del Par-
tit Popular que han estat francament bones, és per aixó
que han estat acceptades, perqué han estat bones. ens
han aportat alguna idea, per exemple. i no em fa res dir-
ho, ens vam oblidar de posar incompatibilitat en altres
carrees electes. com és al Congrés deis Diputats o al
Parlament Europeu. senadors. dones, escolti, endavant,
ens ho han recordat. Es així com s'ha de treballar. Igual-
ment, dones, el Grup de Convergencia i Unió, amb les
esmenes que li hem acceptat. l¡ agraim aquests sugge-
riments perqué reconeixem que a vegades, dones, des
de l'oposició és difícil fer suggeriments constructius i,
quan es fan. s'han d'agrair. De la mateixa manera que
agrair les primeres paraules del conseller amb relació a
la Ponencia i, per déscomptat, ais membres de la Ponen-
cia que donen supon al Govern i a l'assessorament deis
lletrats del Parlament.

Moltes grades, senyors i senyores.

El vicepresident segon

Grácies, senyora diputada. Per fixar la posició en nom
del Grup Parlamentan d'Iniciativa per Catalunya Verds
Esquerra Alternativa, té la paraula Til lustre diputat se-
nyor Jaume Bosch.

El Sr. Bosch i Mestres

Grácies. Honorable conseller. nosaltres voldríem co-
mentar destacant que coincidim en el projecte de llei i
que coincidim amb I'explicació que ha fet el conseller
de Governació i. per tant, aixó em pennetrá, també, ser
breu.

(E! presiden! es reincorpora al seu lloc.)

En tot cas, sí que voldria destacar alguns aspectes, un
és que estem davant d'un Projecte de llei important per
diversos motius. pero un d'especial és perqué represen-
ta també un compliment de compromisos electorals. En
concret. el Grup d" Iniciativa per Catalunya Verds Es-
querra Alternativa, en el programa que va presentar a
les eleccions del 2003, plantejava la necessitat d'endu-
rir el régim d'incompatibilitats a través d'una nova llei
que fos molt mes estricta i que extremes els mecanis-
mes de cautela.

Com ha explicat la diputada Carme Figueres, el pacte
del Tinell recull expressament la necessitat de revisar el
régiin d'incompatibilitats. I, per tant, dos anys després
de la signatura del pacte, avui és una bona ocasió per
recordar-ho i per aplicar un d'aquells acords, com es-
tem fent avui. És evident que mai no sabrem si amb una
altra majoria parlamentaria aixó també s'hagués fet.
No ho sabem. En tot cas. el que és evident és que aixó
s'está fent avui grácies a una determinada majoria par-
lamentaria, amb l'impuls d'una determinada majoria
parlamentaria, amb la collaboració i panicipació deis
grups de l'oposició. pero en fundó d'un projecte de llei
que ha entrat al Parlament el Govern catalanista i d'es-
querres. I. a mes a mes, amb un objectiu molt ciar que
és augmentar la qualitat democrática, augmentar la
transparencia. I quan es parla de l'opció que fan els
alts carrees, és evident que des de rAdministració hem
d"acollir fon amen tal ment la seva necessária capacita!
profesional, pero alhora també teñir molt present la
seva necessária voluntat de servei al sector públie, al
servei a 1" Administrado i aixó configura, com es deia
fa un moment, unes característiques molt diferents amb
relació a l'empresa privada.

El projecte estableix uns principis per a l'actuació del
personal al servei de les administracions publiques. És
a dir, per ais alts carrees. Una actuado imparcial, una
dedicació absoluta, una actuació no condicionada per
altres interessos. Per tant. l'aposta per la dignificado
del servei a rAdministració pública, amb un régim d'in-
compatibilitats coherent i corréete també es dignifica al
servei a rAdministració pública. Té, com s'ha dit abans,
un altre avantatge addicional, que és la d'evitar la dis-
persió nonnativa. ni ha la Llei del 87. hi ha la Llei del
82, referides a carrees del Govern, ara disposarem d'un
únic text normatiu, Que a mes a mes parteix d'una refle-
xió fonamental. que és que Tactual régim d'incompar
tibilitats era insuficient. Calia un nou régim d'incom-
patibilitats i s'ha fet l'opció per afavorir la dedicació
absoluta, la retribució única i, en tot cas, per una nume-
ració concreta de les activitats permeses.

Hi ha un element que per a nosaltres és important. que
és la prohibido d'intervenir en activitats privades. des-
prés del cessament. relacionades amb expedients en
qué s'hagi tingut relació o subscriure contractes a em-
preses o socieiats en els quals es tingui mes d'un 10 per
cent de participado, durant els dos anys següents a l'ac-
t i vital pública. Ens sembla que cal ser curosos quan
s'exerceix l'activitat pública, també cal ser curosos amb
l'efecte imniediat que, evidentment. podria donar deter-
minats avantatges si aixó es plantegés a favor de les
empreses o societats privades, i mes quan hi ha una
participado directa de l'interessat. Per tant, des d'aquest
punt de vista, no compartim 1'esmena de Convergencia
i Unió. Pensem que és mes exhaustiva, mes rigorosa i
menys pennissiva la proposta que fa el Projecte de llei
que avui presentem.

En tot cas, quan es parla també de les dificultáis que, a
vegades. son evidents d'alts carrees per reingressar
a l'activitat privada, no m'estic, tot i que avui no és el
tema, pero venint del municipalisme em sembla que
toca dir-ho. de recordar una assignatura pendent. que no
és d'aquest Parlament. sino que és del Parlament espa-
nyol. que teníni tots plegats. queés la de dignificar qui
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está realment en péssimes condicions moltes vegades
per retornar a l'activitat privada, que son els carrees
locáis, alcaldes, regidora i regidores, de moltes locali-
tats del nostre país.

Ens sembla també interessanl destacar que el Projecte
de llei inclou elements de control i un régim sanciona-
dor eñea?. I, per tant. nosaltres valorem la nova Llei
com a positiva. Pensem que és un aven? en la transpa-
rencia i en la separada radical que ha de presidir l'ac-
tivitat al servei de T Administrado pública de la legíti-
ma, pero diferent, activitat en el régim privat.

Moltes grades.

El president

Grades.

Cridem a votació.

(Pausa ¡larga.)

Tenint en compte que s'han retirat les esmenes del Grup
Parlamentan del Partit Popular de Catalunya, quedari-
en pendents de votació les esmenes del Grup Parlamen-
tan de Convergencia i Unió, concretament les números
3, 5. 6 i 7. Podem posar-Íes a votació conjuntament?
(Pausa,)

Dones, votem les esmenes del Grup Parlamentan de
Convergencia i Unió.

Comenca la votació.

Aqüestes esmenes han estat rebutjades per 42 vots a
favor, 13 abstencions i 71 vots en contra.

Passaríem, seguidainent. a la votació del text del Dic-
tamen del Projecte de llei.

Comerla la votació.

El Projecte de llei de régim d'incompatibilitats deis alts
carrees al servei de la Generalitat de Catalunya ha es-
tat aprovat per 125 vots a favor.

Modificado de l'ordre del dia

Seguidament, senyores diputades i senyors diputáis,
llegirem la Declarado institucional del Parlament de
Catalunya d'adhesió al manifest «Tots son innocenLs».
contra l'esclavhud infantil, Declarado de La Gomera.

1959, que diu: «L'infant ha d'ésser protegit contra to-
tes les formes d'abandonainent. crueltat i explotado».

«Davant el sofriment diari de milions d'infants arreu
del món, el Parlament de Catalunya es declara activa-
ment en contra de qualsevol forma d'explotació deis
infants. Així mateix. condemna, perqué son aberrants i
illegals, les practiques de la servitud per deutes. el tre-
ball fonjat, el reclutament de menors per a les forces
armades i llur utilització en els conflictes, el trafic de
menors per a la prostitució i la producció de material
pornografic, la utilització de menors en activitats illí-
cites i qualsevol treball que, per la seva naturalesa o per
les circumstáncies en qué es desenvolupi, coinporti un
risc per a la salut, la seguretat o la moral deis infants.

»En conseqüencia, el Parlament de Catalunya rebutja
l'esclavitud, la prostitució i la pornografía infantils; Tus
de menors per al narcotráfic i altres crims; l'ús de me-
nors en conflictes armats, i qualsevol treball que perju-
diqui la salut física, psíquica o moral deis menors.

»E1 Parlament de Catalunya es compromet a lluitar
activament contra els factors que generen l'esclavitud
infantil, com ara la pobresa, la violencia dins la fami-
lia, els patrons culturáis que perpetúen la desigualtat
entre les persones, la pennissivitat social de la violen-
cia, la manca d*oportunitats d'alguns sectors socials. i
la insuficiencia en la cobertura universal, la qualitat i el
compliment de l'obligatorietat de l'educació.

»E1 Parlament de Catalunya es compromet a denunci-
ar i a combatre activament qualsevol forma de treball
infantil, a fomentar les iniciatives que afavoreixin el
corriere just i a prendre totes les mesures necessaries
perqué a Europa no entrin productes elaborats per in-
fants esclaus.

»FÍnalment, el Parlament de Catalunya s'adhereix a la
iniciativa de declarar el 16 d'abril Dia Internacional
contra ['Esclavitud Infantil, en commemoració de la
mort d'Iqbal Masih. Iqbal era un nen esclau que mili-
ta va en el Front d'Alliberament del Treball Forcat del
Pakistán, des d'on lluitá contra ['esclavitud infantil. Fou
assassinat per la "mafia de les catifes'". el 16 d'abril de
1995.

»Palau del Parlament. 15 de desembre de 2005.»

El president

Moltes grades.

Declarado institucional d'adhesió a la
Declaració de La Gomera, contra l'ex-
plotació deis infants (tram. 401-00023/07)

Té la paraula la secretaria quarta.

La secretaria quarta

Declaració institucional del Parlament de Catalunya
d'adhesió al manifest «Tots son innocents», contra l'es-
clavitud infantil, conegut com Declaració de la Gome-
ra, i basat en el nové principi de la Declaració Univer-
sal deis Drets deis Infants. signada per l'Assemblea
General de les Nacions Unides el 20 de novembre de

Declaració institucional amb motiu del
Día Internacional de les Persones amb
Discapacitat (tram. 401-00024/07)

Seguidament. llegirá, el secretan tercer, la Declaració
institucional del Parlament de Catalunya amb motiu del
Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Té
la paraula.

El secretari tercer

Moltes grades, senyor president. Declaració instituci-
onal del Parlament de Catalunya amb motiu del Dia
Internacional de les Persones amb Discapacitat:
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«El Parlament de Catalunya, amb motiu del Dia Inter-
nacional de les Persones amb Discapacitat, manifesta la
seva voluntat de vetllar perqué es garanteixi la igualtat
d"oportunitats per a les persones amb discapacitat. com
a ciutadans i ciutadanes de pie dret.

»L'accés a l'educació, al treball. a la participació ciu-
tadana, a la informació i a la comunicado, és clau per
a una veritable societat inclusiva i és clau per a la ple-
na integració de les persones amb discapacitat. La igual-
tat i la no-di scri minado han de ser unes fítes de tothom
per tal d"avanc,ar com a societat cohesionada que per-
meti a les persones amb discapacitat exercir els drets
que els son inherents.

»La discapacitat és heterogénia i té diverses manifesta-
cions que cal atendré d'una manera integral i sovint amb
personal en funció de les realitats de cada persona.

»La discapacitat també presenta nous reptes en la socie-
tat d'avui: I'atenció ais diferenís moments vitáis de les
persones, siguin infants o persones grans, amb neces-
sitats diferents, les noves formes de pobresa que po-
den generar determinades situacions de dependencia,
el maltractament o Fabandonament. Reptes que ha
d'afrontar la societat des de diferents instancies, poli-
tiques i socials.

»Les famílies que hi conviuen d'una manera propera i
quotidiana son les que necessiten també una alendó, un
assessorament i un acompanyament per poder gaudir
de les oportunitats i de la qualitat de vida adequades.

»E1 Parlament de Catalunya es compromet, en aquest
sentit, a atendré els reptes que presenta la discapacitat
avui i vetllar per Tatenció que mereix.

»EI Parlament de Catalunya reconeix igualraent la tasca
que acompleixen moltes entitats, associacions i famílies
per a la sensibilització i la plena integració, la tasca en
I'atenció i I"acompanyament de les famílies, i, en espe-
cial, de creació de servéis i espais de promoció de les
persones amb discapacitat.»

El president

Moltes «rácies.

Proposició de llei sobre la intervenció
del Parlament de Catalunya en la de-
signació de les autoritats i els carrees
de designació parlamentaria i sobre
els criteris i els procedí me nts per a ava-
lúa r-ne la idoneítat (tram. 202-00073/07)

El sisé punt de l'ordre del dia és el debat i votació del
Dictamen de la Comissió d' Organització i Administrado
de la Generalitat i Govern Local sobre la Proposició de
llei sobre la intervenció del Parlament de Catalunya en
la designació de les autoritats i els carrees de designa-
ció parlamentaria i sobre els criteris i els procediments
per a avaluar-ne la idoneítat.

Ates que no hi ha esmenes reservades. i d'acord amb
els antecedents. els grups pariamentaris poden fixar el
posicionament abans de la votació. I té la paraula. en
primer Iloc, i en nom del Gmp Parlamentan de Conver-
gencia i Unió, Tillustre senyor Caries Puigdoménech.

El Sr. Puigdoménech i Cantó

Grades, senyor president. Senyores i senyors diputáis,
molt breument. Aquesta és una iniciativa que prové de
dues proposicions de llei: una. del Partit Popular, i, una
altra. d'Esquerra Republicana, que van ser preses en
consideració per la cambra amb l'abstenció riostra.

Nosaltres vam presentar una esmena. Aquesta esmena
ha estat recollida. Val a dir que sense la nostra esme-
na perdien sentit les iniciatives tal com estaven plante-
jades, perqué l'objectiu que es va anunciar a l'hora
d'adoptar la presa en considerado era la de regular la
revocado deis carrees de designació parlamentaria. I
cap de les dues iniciatives que es van prendre en con-
sideració regulaven especifican!ent aquest aspecte.

Nosaltres vam plan tejar que aixó ja es debatía en el
marc del Reglament del Parlament. Tot i així vam pre-
sentar una esmena en els mateixos termes que es plan-
teja en el Reglament. Vam arribar a una transacció. Per
tant, avui sotmetem a votació un text consensuat per tots
els grups, al qual nosaltres hi donem suport.

Dit aixó, només afegir que aquest text entrara en vigor
i será.... o tindrá aplicado práctica una vegada que
s'aprovi el Reglament del Parlament. I que, en tot cas,
nosaítres -no sé qué en pensaran els altres grups, peró-
proposariem, per salvar la vacado legis durant aquest
breu període de temps fins que finalinent aprovem el
Reglament. introduir com a esmena transaccional de
carácter técnic, finalment, per exemple. que l'entrada
en vigor de la Llei que avui aprovarem es fará simultá-
niament amb la del Reglament del Parlament.

Moltes grades, senyor president, senyores i senyors
diputáis.

El president

Grades, senyor diputat. Té la paraula, en nom del Grup
Parlamentan Socialistes - Ciutadans peí Canvi, l'illus-
tre senyor David Pérez.

El Sr. Pérez Ibáñez

Grácies, senyor president. Rápidament, i també uiilit-
zam el mateix temps que el representant del Grup de
Convergencia. Efectivament, és una llei que es va pre-
sentar l'anterior legislatura, a proposta deis grups que
donen actualment suport al Govern, el Grup d'Tniciati-
va, d'Esquerra Unida i del Grup Socialista. És una llei
que el company Joan Ridao va presentar a nivell perso-
nal i va ser rebutjada a l'anterior legislatura per part
deis grups que actualment están a l'oposició.

Nosaltres també coincidim amb el representant de Con-
vergencia, que pensavem que aquests eixos s'haurien
d'incorporar en el Reglament. Com així ha estat. eh?
L'article 157 i 158 del futur nou Reglament del Parla-
ment incorpora perfectament tot el procediment del
heading.

Una llei que té fonamentalment tres apartáis. Que és. el
primer, l'ámbit de la Llei, afecta el síndic de greuges,
els membres de la Sindicatura de Comptes. els mem-
bres del Consell Consultiu. els membres de la Corpo-
ració Catalana de Radio i Televisió i els membres del
Consell de 1'Audiovisual de Catalunya.
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I és una llei que planteja dues coses. Anide segon: la
compareixen^a d'aquestes personalitats davant del Par-
lament de Catalunya. Que puguin comparéixer perqué
el Parlament pugui veure la seva idoneítat.

I en el seu article tercer, l'altre aspecte: la possibilitat de
revocació d'aquests carrees. Per tant, és una llei senzi-
lla: article primer, article segon, article tercer.

I. després. la disposició addicional. que planteja que
totes aqüestes qüestions están, coni esta previsl, regu-
lades en el text del futur Reglament del Parlament.

És una llei que planteja mes transparencia. És una llei
que planteja mes valore democratics. Per tant, nosaltres
lógicament hi votarem a favor.

El company feia referencia a un element de la possible
disposició..., de la possible transaccional peí fet que es
podria produir una vacatio legis per... Nosaltres no esta-
ríem d'acord en aquesta qüestió. De fet. aquesta Llei
entrara en vigord'aquíauns vint dies, i jo cree que dona
temps de sobres perqué el nou Reglament del Parlament
estigui definitivament aprovat. Per tant, nosaltres vota-
ren! a favor d'aquesta Llei, i endavant.

Moltes grácies, senyor president.

El president

Té la paraula. en nom del Grup Parlamentan d'Esquer-
ra Republicana de Catalunya, la ¡Ilustre senyora Pilar
Dellunde.

La Sra. Dellunde i Clavé

Moltes grácies, senyor president. Bé. Tinc la satisfac-
ció de sortir a defensar una proposició pionera, que
contribuirá, de'"manera clara, a l'aprofundiment de la
radicalitat democrática en la nostra vida política. I, per
tant. com que la simplicitat de la llei no treu la profun-
ditat, cree que és bo que ens entretinguem també en el
contingut.

Acabemd'aprovarel Projectede llei derégimd'incom-
patibilitat deis alts carrees. Aquesta és, dones, la tercera
iniciativa que discutim avui i que té a veure amb la in-
corporació de nous mecanismes de transparencia en els
procediments d"aquesta cambra i en els del Govern de
la Generalitat.

Hi ha organs institucionals de rang estatutari queju-
guen un paper destacat en el desenvolupainent de l'acti-
vitat política, social o económica de la societat catalana,
i també en el control de les administracions. N'hem vist
exemples clars: el Consell Consultiu, en el procés de
reforma que hem fet de l'Estatut de Catalunya, els in-
formes del Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comp-
tes, o, a nivell de mitjans de comunicació. el paper que
juguen el Consell de l'Audiovisual de Catalunya o el
Consell d'Administració de la Corporació Catalana de
Radio i Televisió.

Per tant. cercar la idoneítat deis alts carrees per ocupar
els seus llocs de responsabilitat sempre és una exigen-
cia de qualsevol sistema institucional. En canvi. Tactual
sistema vigent aquí, a Catalunya, planteja seriosos ¡n-
terrogants en aquest sentit, perqué no contempla prou
mecanismes de control, tampoc d'exigéncia de respon-

sabilitats o de possibilitat de revocació per part del Par-
lament de tots aquells carrees que son nomenats per
aquests.

Potser a les persones que segueixen aquest debat els
podria semblar paradoxal que aixo que ha estat fins
avui aíxí, és a dir que alió mes evident, mes obvi, en-
cara no es compleixi. Amb aquesta Proposició. dones,
el Parlament nonnalitzará una situació anómala, perqué
una persona treballadora ha de fer entrevistes de treball:
un professor. presentar currículums o projectes quan fa
oposicions; o nosaltres mateixos. com a diputáis, quan
vam ser escollits. abans de les eleccions vam haver de
presentar el nostre programa electoral. Per qué. dones,
els carrees o les autoritats de designació parlamentaria
haurien de ser diferents del conjunt de la societat?

Aquest. dones, és un procediment que trobein en cam-
bres d'arreu del món. Un exemple. per exemple. és el
Senat nord-americá. o també en altres ámbits com el ju-
dicial. Tots recordem els headings del Parlament euro-
peu per escollir els membres de la Comissió. O els mes
recents a altres nívells, a nivell judicial, a la Cort Supre-
ma deis Estats Units.

Pero ens podríem preguntar: qué han aportat aqüestes
compareixences en aquests casos que coneixem? En
ambdós casos, si ho recordem. han aportat un debat al
conjunt de la societat sobre l'adequació deis candidats
a respectius carrees, i han acabat, en el cas de la Comis-
sió. amb el rebuig de la candidatura de Butiglione. Per-
qué hem parlat de transparencia, pero les repercussions
de l'aprovació d'aquest procediment i de la seva apli-
cado no son només un exercici de transparencia.

Tots sabem que hi ha vidres molt gruixuts que ens dei-
xen veure qué hi ha a l'altre cantó, pero que no podem
travessar; perqué el que implica aquesta Llei també és
diáleg, participado i proximilat d'aquelles persones
que han d'ocupar aqüestes responsabilitats. I, per tant.
cal que el Parlament pugui valorar el posicionament
ideológic i la capacita! professional de les diferents
candidaturas, ja que és fonamental que aixo es faci pú-
blic perqué el debat vagi mes enllá d'aquest heinicicle.

Pero certíiment no és un examen, no parlem d'un exa-
men, sino de presentar un projecte i de valorar si aquest
projecte és de consens, si és un projecte compartit peí
conjunt de la societat catalana! I precisament validar la
proposta de treball en la seu parlamentaria ha de con-
tribuir a donar el prestigi ais carrees ocupats, a valorar
la seva tasca i a un major coneixement deis seus objec-
tius i de la necessitat de la seva acció.

Pero qué entenem per «idoneítat»? No estem parlant
només de capacitat des d'un punt de vista académic o
de gestió; estem parlant també de neutralitat i de servei
a l'interés general. Era necessari. dones, un replanteja-
ment de les funcions del Parlament amb relació al no-
menanient deis alts carrees, i mes concretament un
aprofundiment de la noció del control parlamentan.

Pero coin s'ha de donar aquest control? En primer lloc.
el control no pot configurar-se des d'una perspectiva
repressora. orientada només a la desestabilització de
l'executiu. sino que ha de teñir la funció preventiva. I.
en segon lloc, la peca clau ha de ser la revocació.
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Per acabar, volia donar les grácies ais altres raembres
de la Ponencia, al gestor de la Comissió i al lletrat, pero.
encara que avui tots els grups parlamentaris votem favo-
rablement aquesta Proposició. és de justicia donar les
grades ais que ens han deixat el Ilegal i reconéixer d'una
forma explícita qui va impulsar aquesta iniciativa.
Aquesta és una iniciativa pionera, pero no hauria estat
mes si l'haguéssim aprovat l'any 2000, quan la va pre-
sentar per primera vegada el diputat d'Esquerra Repu-
blicana Joan Ridao. Aíxí, dones, un agraíment explícit
al primer impulsor d'ítquesta iniciativa, en Joan Ridao:
grades per la constancia i la coherencia política.

I, per acabar, sovint es diu que la política catalana té trets
diferenciáis: un major respecte a la pluralitat d'idees,
diáleg. ironía, i no pas insuli. Pero avui tenim l'oportu-
nitat d'anar mes enllá i d'aprofundir en la radicalitat
democrática, fent de la transparencia i del retiment de
comptes un tret identitari de la nostra forma de fer polí-
tica.

Moltes grades.

El president

Té la paraula, en nom del Grup Parlamentan del Partit
Popular de Catalunya, l'illustre senyor Daniel Sirera.

El Sr. Sirera i Bellas

Grades, senyor president. No faré ara una competició
amb el senyor Ridao per saber qui no va presentar abans,
no? És cert que la primera iniciativa que es presenta en
aquesta legislatura i és aprovada és la que presenta el
Partit Popular; la vara defensar el 3 de febrer de l'any
2005 en aquesta cambra.

En qualsevol cas, senyores i senyors dipulats, faig me-
ves totes les paraules que s'han produit en aquest hemi-
cicle amb relació a aquesta qüestió, i, óbviament, nos-
altres votarem favorablement aquesta Llei.

Grácies, senyor president.

El president

I té la paraula seguidament, en nom del Grup Parlamen-
tan d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alter-
nativa. l'iMustre senyor Jaume Bosch.

El Sr. Bosch i Mestres

Bé, amb brevetat. pero per deixar constancia que un
altre compromís del pacte del Tinell pren forma avui, la
incorporado del trámit... {Remorde veus.) Escolta, és
així i esta escrit: incorporado del trámit de compa-
reixenc,a previa de candidats a ocupar carrees de de-
signació parlamentaria; a mes. carrees de designado
parlamentaria que tots sabem que teñen una gran trans-
cendencia en la seva activitat: el síndic de greuges. els
síndics de comptes, el Consell Consultiu i altres con-
sells. Per tant, és un nou pas endavant en 1'aplicació de
les mesures previstes per millorar la qualitat democrá-
tica del nostre sistema polític.

Cal destacar la positiva coincidencia, en aquest cas, de
dues proposicions de llei. la del Partit Popular i la pre-
sentada peí PSC, Esquerra Republicana i Iniciativa per

Catalunya Verds - Esquerra Alternativa. I. en tot cas,
apronto l'ocasió que explico, coin ja s'ha dit abans, la
coincidencia de dues proposicions de llei, per destacar
la tasca del lletrat, del senyor Pitarch. en la refosa i la
millora técnica de les proposicions presentades.

Unes proposicions que tenien dos objectius básics:
l'aprofundiment democrátic i l'augment de les garan-
ties de neutralitat política i institucional deis alts car-
rees, d'aquests alts carrees de designado parlamentaria,
i que es concreten en la compareixenca davant d'una
comissió del Parlament deis candidats a ocupar aquests
carrees.

Si em permeten un afegitó que li veig també positiu...,
és un afegitó positiu per a la nostra tasca com a dipu-
tats i diputades: mes enllá de la disciplina de grup o de
la disciplina de partit, tindrem. a l'hora de votar per a
aquests carrees, un element nou, que será conéixer mi-
llor les persones que han d'exercir aquests carrees, la
seva presentado de l'exposició en la comissió perti-
nent. i per tant és un element que reforca també la nos-
tra tasca com a diputats i diputades.

És evident, com s'ha dit també, que és una qüestió ín-
timament lligada al nou Reglament, en concret a l'ar-
ticle 157 del Projecte de nou reglament, també a la
possibilitat de revocació. i per aixó en la Ponencia es va
plantejar la necessitat que l'aprovació es produís en el
mateix pie en qué s'aprovava el Reglament. Les cir-
cumstáncies avui ho han fet impossible; en tot cas, tots
sabem que la plena efectivitat d'aquesta Proposició es
produeix en consonancia amb l'aprovació del Regla-
ment.

Per tant, incorporem un mecanisme que funciona al
Parlament Europeu, que funciona en d'altres pa'ísos, i
per tant aprovem una aportado a la millora de la qua-
litat de la nostra activitat democrática.

Moltes grácies.

El president

Grácies.

Cridem a votació. (El Sr. Puigdomenech t Cantó dema-
na per parlar.) Senyor Puigdomenech, perdoni, no
Thavia vist...

El Sr. Puigdomenech i Cantó

Li demano la paraula per una contradicció del senyor
Pérez, que ha dit que nosaltres vam votar, la passada
legislatura, en contra d'una iniciativa igual que aquesta.

El president

La té -la té.

El Sr. Puigdomenech i Cantó

Senyor Pérez, no és cert. Nosaltres, la passada legisla-
tura, vam votar en contra d'una proposició de llei que
preveía la compareíxenca previa deis alts carrees nome-
nats peí Govern i peí Parlament, pero peí Govem. cosa
que vam votaren contra la passada legislatura i que hi
continuem estant en contra. Per tant, no estem parlant
del mateix.
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I. la contradicció, l'acabem de viure fa uns minuts amb
1'anterior Projecte de llei d'incompatibilitats; contradic-
ció de vostés. no nostra.

I acabo, senyor president. Vostés saben que aquesta
Llei, si s'aprova. també és grades a l'esmena de Con-
vergencia i Unió i que. si no, no hi hauria aquesta Llei,
i vostés ho saben. Com també saben que la comparei-
xenca previa no és una qüestió d'aquesta Llei, sino que
esta en el Reglament del Parlament. que és cosa de tots.

Moltes gracies, senyor president.

(Pausa ilarga.)

El president

D'acord amb els anieles 101.2 del Reglament, se sot-
met tot el Dictamen a votació. Ates que la Proposició és
de desenvolupament de l'Estalui. d'acord amb Particle
111.1, requereix la inajoria absoluta. Si cap grup no
s'hi oposa. faríem una única votació. (Pausa.)

Per tant, comenca la votació.

Ates que la Proposició de llei sobre la intervenció del
Parlament dé Catalunya en la designado de les autori-
tats i els carrees de designació parlamentaria i sobre els
criteris i els procediments per avaluar-ne la idoneítat ha
superat la tnajoria requerida, ha estat aprovada per 125
vots a favor.

Interpellacíó al Consell Executiu so-
bre el Projecte de llei orgánica d'edu-
cació (LOE) i el desenvolupament del
Pacte nacional d'educació (tram. 300-
01001/07)

El seté punt de l'ordre del dia és la ínterpellació al Con-
sell Executiu sobre el Projecte de llei orgánica d'educa-
ció i el desenvolupament del Pacte nacional d'educació.
Presentada peí Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya, té la paraula. per a la seva exposició. Pillus-
tre senyor Rafael López.

(Remar de veus.)

El Sr. López i Rueda

Gracies, senyor president. Senyores diputades. senyors
diputats -qui es queda i qui se'n va. Honorable conse-
llera -no. és queja m'ha posat el temps...-, senyora
consellera. d'educació, en podem parlar des de diver-
sos punts de vista, almenys des del punt de vista meto-
dológic. des de dos enfocaments: Penfocament del di-
agnóstic de les foríaleses, debilítats, amenaces i
oportunitats d'un sistema respecte a les necessitats que
s'estableixen -així podríem parlar deis indicadors de
qualitat del nostre sistema, del tracas escolar, de qué
aquest diputat jahaparlal i creu queja ha parlat a bas-
lament en aquesta cambra-, pero lambe es pot parlar
des del puní de vista del model educatiu, un debat mes
ideológic pero no menys necessari.

Jo, abans. escoltant la intervenció del senyor Boada.
cree que vostés teñen un problema, i és que desconei-
xen l'article 26 de la Declarado de drets humans i Par-
ticle 27 de la Constiiució* espanyola. Jo. per sí de cas.

els llegeixo l'article 26.3 i els en faig entrega perqué
puguin assimilar-ho, quan diu: «Els pares teñen drel pre-
ferem a escollir el ti pus d'educació que cal donar a llurs
filis». Després. senyor Boada, li ho donaré, perqué ho
tingui. (Veus defons.) No, drets humans -drets humans,
senyor Boada.

Dones iniri, senyora consellera. nosaltres tenim un-7

model liberal de l'educació. Qué significa aixó? Per
nosaltres, l'educació suposa un procés d'adaptació del
nen o de la nena a la seva realitat social, a la realitat
social en el si d'una familia, que és qui té la responsa-
bilitaí última en aquesta tasca de socialització primaria.
Ningú pot substituir la familia, ningú pot pretendre
substituir la familia. I aixó vol dir recolzar les decisions
educatives que aqüestes realitzin perqué Peducació de
cada nen o nena s'adapti al model étic i moral de cadas-
cuna de les fainílies. Aquest és el vertader sentit de la
responsabilitat darrera de la familia en la socialització:
recolzar les seves decisions. no pas substituir-les.

Enfront d'aixó hi ha una ultra concepció defensada per
l'esquerra, que aixo que les famílies tinguin un projecte
propi educatiu peíais seus filis no está ben vist: aixó de
la pluralitat d'escoles no esta ben vist, aixó de la plura-
litat d'opcions no está ben vist. Veuen. en la socialitza-
ció que la familia fa, una reproducció de les desigual-
tats socials. i, per tant, la solució és anullar l'efecte que
la interacció entre pares i mares pugui teñir i substituir-
lo per les decisions de ¡'Administrado, el control ide-
ológic de l'educació i una tasca del professorat que ha
d"intentar que uns alumnes no sobresurtin, perqué nor-
malment aquests son els filis de classe alta, és ciar, i
que. mes o menys. tots tinguin un resultat similar.

I aixó té traduccions, és ciar que en té. Per exemple, que
1'escola concertada sigui subsidiaria de Pescóla públi-
ca, o la limitado del dret a escollir, rebaixant la prefe-
rencia, com el Pía d'educació ho titila, o fent aquella
política de titulars quan parlen d'evitar que les famíli-
es i els centres facin trampa; és a dir. la máxima des-
confianza en tot alió que no sigui P Administrado, la
qual cosa obliga l'Administració a intervenir. Podríem
seguir amb el concepte de no a la pluralitat d'escoles.
sí a la pluralitat dintre de Pescóla, o les polítiques de
promoció automática, o el principi d'escola compren-
siva, per exemple.

Tot aixb son debats naturals, debats ideológics. en qué
en tot cas han d'entrenar els diputats i diputades. en la
seva dialéctica basada en els arguments. Pero suposo
que aixo son somnis oblidats en els llibres de la vella
retórica, on els argumenis eren revisáis per la lógica, i
la lógica era motiu d'apassíonats debuts que cercaven la
millora de Pargumentado i, per tant, la qualitat del dis-
curs.

Pero tot aixo avui en dia no té sentit. El mes fácil és
seguir el manual de la desqualificació. Aquest manual
diu: «Si no saps qué dir sobre un tema, has de ferqua-
tre coses. Primer, acusar Paltre de no dir la veritat; la
manca de veracitat. Acusar Paltre de no ser representa-
tiu: la manca de legitimitat. Acusar Paltre de ser qui és;
la manca d'ídentitat. I acusar Paltre de teñir interessos
oculls; la manca de transparencia». I, lamentablement.
aixó és el que vosté, senyora consellera. ha utilitzat per
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desqualificar, per deslegitimar amb quatre paraules
aquells que no pensen com vostés.

Davant de la manifestació contra la LOE a Madrid,
on centenars de milers de persones van sortir en con-
tra d'una llei que era, és i será perjudicial per al nostre
sistema educatiu -nosaltres pensem-, que diu vosté?
Dones, la desqualificació de manual. Manca de veraci-
tal: «Els convocants de la manifestació contra la LOE
menteixen». Manca de legitimitat: «La conséllera d'Edu-
cació remarca la soledat i l'aíllament deis convocants
de la manifestació». Manca d'identitat -les de sempre,
no?, aquesta sí que és de manual-: «Els manifestants
representen la dreta mes dura i conservadora». I man-
ca de transparencia, aquella perla de: «Al Partit Popu-
lar no li interessa l'educació; l'únic que li importa és
desgastar el Govern».

Senyora consellera. senzillament, aixó és inacceptable.
Ens esta dient ais populars que no ens interessa l'edu-
cació? Em pot dir que a aquest diputat. pujant a aquesta
tribuna, parlant de fracas escolar, del professorat, deis
barracons. etcétera, no no fa per interés general, sino
per desgastar-la a vosté? Si és així, senyora consellera,
vol dir que, el problema, el té vosté. que no és un altre
que manca de tolerancia amb aquells que no pensen
com vostés.

Sap quantes esmenes vam presentar nosaltres a la Llei,
a la LOE? Dues-centes cinquanta-dues; aquí les té, li'n
faré entrega també. Només ens en van acceptar quatre.
Les hi farem arribar perqué pugui també agafar alguna
idea, almenys, per al Pacte nacional d'educació.

I, parlant del Pacte nacional d'educació, quan tindrem
pacte nacional d'educació? Vosté és molt optimista. Fa
pocs dies llegia en un diari: «El Pacte nacional d'edu-
cació, ni está en el quirófano, ni está mueito; está en
período de observación». I ens hi afegia quelcom molt
bo: «Pero el ambiente que se ha generado alrededor de
la LOE también influye». És a dir, si el problema son
els resultats académíes deis catalans, la culpa la té el
Partit Popular, perqué va governar i va apujar la inver-
sió educativa per sota del PIB. No importa que s'hagi
apujat un 46 per cent entre el 96 i el 2000,4 per alum-
ne; o que les beques augmentessin en prop de 500.000;
o que les comunitats autonomes govemades peí Partit
Popular destinin un 16 per cent mes per alumne que
alia on govema l'esquerra: la culpa és del Partit Popu-
lar. De qui és la culpa que vosté no pugui fer el que ha
de fer i el que li demanen que faci? De 1*herencia rebu-
da; 1'herencia rebuda per un partit nacionalista que va
vendré els seus principis per pactar amb un altre partit,
el Partit Popular. La culpa és del Partit Popular. Pero,
home.jadirque la culpa que no hi hagi pacte nacional
d'educació és de l'ambient enrarit per la LOE per culpa
també del Partit Popular.... jo li dina que, senyora con-
sellera. mai quinze diputáis havien aconseguit tant.

Pero siguem curosos. Qué pensa -no el Partit Popular
sino la comunitat educativa, que vosté diu- del pacte?
CSI-CSIF, quan es va fer públie el document elabora!
per un grup d'experts designáis per la consellera d'Edu-
cació el van titilar de pacte contra el professorat. ara
podein parlar que es tracta d'una agressió ais docents.
Plataforma del Valles «un document que no parla deis

problemes reals, de les realitats de les escoles, de les
necessitats reals deis professors, de la necessitat de mi-
llorar els recursos, del fracas escolar a Catalunya, de
com millorar els resultats, del dia a dia de les aules...»
Déu n'hi do. Qué diu UGT? «Pacte nacional: educació
i desencís». Desencís.

Miri, vostés envíen un document que parla una sola
vegada de fracas escolar i dues, només dues vegades.
deis alumnes, i que la resta del document -segons la
riostra percepció, humil percepció- es basa a carregar
sobre la incompetencia del nostre professorat. Ha lle-
git el que diu el document sobre el professorat? El do-
cument diu textualmeni que: «cal restabliment d'un
nou model de professorat per a l'ensenyament no uni-
versitari en el qual es superi el concepte de placea amb
prupietat definitiva». Qué creu que pensa el professo-
rat sobre aixo? Millor dit, escolta el que diu el profes-
sorat sobre aixó? Perqué, senyora consellera, la majo-
ria deis sindicats son crílics amb el mateix pacte i amb
1'actuario de la seva conselleria.

Per exemple, podein parlar, vostés parlen del nou pac-
te de condicions del professorat, pacte que només han
signat amb un sindical. La pregunta és lógica: és aques-
ta la seva idea de pacte social? Signar amb un interlo-
cutor? Deien «el mes importan! que s'ha adoptat en els
darrers anys per millorar les condicions de treball del
personal docent». Vol dir, senyora consellera que el
pacte mes important és aquell que es signa només amb
un interlocutor, amb les critiques unánimes de la resta
d'actors?

Anem a analitzar algunes de les propostes del Departa-
ment que ens preocupen, no les analitzarem una, per
una pero deixi'm analitzar-ne algunes de molt concre-
tes. Miri, en llegir l'acord de la Mesa sectorial del per-
sonal docent no universitari podem veure que din: «El
Deparlament d*Educació acorda, amb els representants
signants d'aquest acord, amb efectes de l'any 2006. la
modificado de les gratificacions extraordinaries com-
plementáries en el sentit d'incrementar-les en un cent
per cent respecte a les quantitats fíxades per a l'any
2005. Les gratificacions extraordinaries s'incrementa-
ran anualment també segons l'IPC». Miri, actualment
la gratificació de l'Estat? Per al eos de mestres amb 60
anys d'edat i trenta-cinc anys de servei és de 5.019,05
euros, i la de la Generalitat 8.030,48 euros. Les matei-
xes per al eos de secundaria. 5.965.65 euros per part de
l'Estat i 9,545.03 per part de la Generalitat.

Quines son les interpretacions d'aquest acord? Si lle-
gim la informació que ens aporta la Federado d'Ense-
nyament del Sindicat de Comissions Obreres. amb qui
va pactar, cent per cent de la quantitat que aporta el
Departament. pero si llegim el document de KOficina
de Comunicado de la Generalitat de Catalunya diu:
«Ara s'ha acordat que la Generalitat ha doblat 1'import
de l'incentiu que l'Estat té fixat i s'ha arribat a un im-
port d'aproximadament 12.000 euros». És a dir que.
segons Comissions Obreres i de l'esperit de l'acord es
pot extreure la mateixa conclusió: que el eos de mestres
passaria a cobrar per una part de la Generalitat, 16.000
euros, i els de secundaria uns 19.000 euros. En canvi.
peí Departament d'Educació, uns passarien a 10.000
euros i els altres a 12.000 euros.
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També quedará el debat del professorat i el debat. per
exemple, sobre la nova convocatoria d'oposicions. Ja
ha pactat ainb el sindicat la convocatoria d'oposicions
anunciada? Li diu tothom que amb aquesta decisió els
responsables del Departament d'Educació demostren
teñir una nul la voluntat de negociar amb les organitza-
cions sindicáis. La resposta és unánime: nulla voluntat
de negociar, política d"aparador, política mediática. Sap
quantes vegades vosté ha dit que signaría el pacte na-
cional en els darrers tres mesos? Li puc dir, dues vega-
des. Una ens diu que es signaría al novembre i ara ens
diu que es signará al gener.

Jo potser, senyora consellera, vosté és molt optimista,
i acabo, senyor presiden!, pero nosaltres no ho podem
ser tant, i no ho podem ser perqué níngú mes ho és.
només vosté i els seus companys de Govem. Manca de
diáleg, manca de pacte, i mentre duri l'actitud de la
Conselleria envers els sindicats, i sobretot envers l'opo-
sició. podem dir, senyora consellera. que, malaurada-
ment, el pacte és a dia d'avui forca difícil.

Moltes griicies.

El presiden!

Té la paraula, per la resposta, l'honorable consellera
d'Educació, senyora Marta Cid.

La consellera d'Educació (Sra. Marta Cid i Pañella)

Grácies, senyor president, senyors diputáis i senyores
diputades. Senyor López, escolti'm, he escoltat, com
sempre, atentament la seva exposició. no sabia en quin
moment vosté eslava parlant de la LOE i de la correla-
ció parlamentaria de la LOE a Madrid, no sabia en quin
moment estávem en aquest hemicicle, jo diría que, fins
i tot. nr ho ha posat mes fácil del que es podia suposar,
no sé si m'entén. Perqué vosté ha comencat parlant del
model educatiu igual a mes ideología, eh? Vosté ha
comencat parlant d'aixó, de la vessant ideológica d'un
model educatiu. Després em parla de la declarado deis
drets humans, de Farticle 27 de la Constitució, del seu
model liberal: em parla, en definitiva, del dret a esco-
llir, m'hi posa aquí tot el que fa referencia a l'escola
concertada... Vosté ha parlat d'una bella retorica. A mi
ja m'agrada aquest debat. sincerament li dic que m"agra-
da aquest debat. perqué no és una bella retorica amb ve
baixa, seria una bella retórica, amb be alta, sincerament.
I, dones, és molt ciar, perqué al darrere de moltes de les
seves afirmacions el que hi ha és. precisament, un mo-
del ideológic, i darrere de les manifestacions de la seva
formado política, també. I quan vosté parla de manca
de tolerancia, quan vosté parla de la pluralitat educativa
contraposant-la a l'orientació ideológica, és perqué
segurament está parlant d'un model educatiu que el que
busca és l'orientació ideológica i no la pluralitat edu-
cativa.

Miri, nosaltres parlem de sistema educatiu, i voldria
que parléssim del sistema educatiu. I al debat de la LOE
li ha fet falta, segurament, per la seva formado políti-
ca, mes debat sobre sistema educatiu i menys ideología,
perqué al sistema educatiu del que hem de parlar és
d'igualtat d'oportunitats, d'equitat i de cohesió social:
tres paraules que vosté en cap moment ha esmentat des
d'aquesta tribuna per parlar ni de la LOE ni del pacte

nacional. Pero sí que ha parlat d'ideologia i de model
liberal.

Miri. jo, davant de la concentrado de la LOE -i a vos-
té li agrada molt. ja ho sé. fer referencia al quesurt ais
mitjans de comunicació. que a mi em sembla molt bé-.
primera, ni vaig deslegitimar els convocants. només
vaig deixar clara la meva opinió de per qué es convo-
caven. i quins eren els motius que movien la convoca-
toria, perqué una formado política en cap cas aquesta
consellera, ni cree que ningú d'aquesta cambra, la pu-
gui deslegitimar sígui quin sigui el nombre de diputats
i diputades que la representen.

Jo el que sí que vaig dir és que era per desgastar el
Govem i no per parlar d'educació, perqué I'accent es-
tava a la vessant ideológica i era per desgastar un Go-
vem. no el de Catalunya sino el Govem qué proposa-
va la Llei, que és el Govem del PSOE, a Madrid.

Per tant, a veure si ens situem i. si vol, parlem del que
vosté fa des d'aquesta tribuna habitualment, que és
interpellar aquesta consellera sobre materia educativa
que ens competeix a nosaltres, sí que ho fa, senyor Ló-
pez. Pero si vol que portéssim aquest debat tampoc no
tinc cap inconvenient que el portem. Mentir, deslegiti-
mar, manca de transparencia i manca d'identitat. Vol
que li record! que a vosté li agrada el que diuen els di-
aris? Dones, miri, quan es va produir la derogado per
part de la LOCE en aquesta casa, no en aquesta cambra
pero en aquesta casa, jo vaig haver d'atendre molts
mitjans de comunicació perqué havia estat aquest Go-
vem i aquesta consellera qui va deinanar la paralització
de l'aplicació de la LOCE. se'n recorda. senyor López?
I cree que interpretant bé la intervenció que en aquell
moment va fer el Govern, al que vosté interpella avui,
el que demanávem era una cosa de sentit comú que no
tothom va interpretaren els termes justos en qué s'ha-
via expressat. Pero vol que li recordi el que deien el
Partit Popular i la senyora Pilar del Castillo del que la
consellera d'Educació d'aquest Govem va demanar en
aquell moment? Vosté em parla de «deslegitimar una
formado política» quan va desqualificar tot un govem?
Vosté em parla de «mentir» quan. precisament, el que
va fer va ser mentir sobre la interpretado que en va fer?
De «manca de transparencia» quan. precisament. el que
van fer els seus companys de partit des de Madrid va
ser realment un insult a qualsevol sentit comú polític?

Cregui'm que dialogan!, i em sembla que vostés envers
el Govern, i concretament vosté i el Departament d'Edu-
cació ho som, ho som de dialogants, amb vostés i amb
tothom, pero és que, ciar, vosté ho ha mesclat absolu-
tament tot. Pacte nacional d'educació, sí. La conselle-
ra va dir que la seva voluntat era que el Pacte nacional,
si podia ser, es signes cap al mes de novembre. O sigui
que..., i reitero que va sortir publicat. com també li re-
itero que part deis ¡nteriocutors d'aquest Pacte Nacio-
nal ens han demanat aturar i anar en calina amb aquest
procés donat que hi havia un focus de tensió... Escol-
ti. mes transparencia que explicar-ho..., qué vol que li
digui? Vull dir. és així de ciar. Voluntat del Govem i del
Departament d'Educació és que el mes de gener, pas-
sat el procés de la LOE, que. per cert. avui ha passat el
trámit parlamentan, dones, del Congrés. aquesta signa-
tura es faci efectiva.
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Vosté em diu. bé, qué n'opina? D'opinions n'hi han mol-
tes, mentre un docuinent está a debat les opinions po-
den ser moltes, a favor, en contra, per a polir-lo, per a
millorar-lo, per enriquir-lo, per a moltes coses. Senyor
López, també ens haguéssim pogut quedar tranquilla-
menl sense fer absolutament res, esperant a veure qué
passava amb tot el procés de derogació de la LOCE i
amb la LOE i comentar ara, no és pas aixó el que hem
fet sino queja fa molts mesos que ens hem posat a tre-
ballar perqué Fobjectiu al pacte del Tinell, l'objectiu
que creiem que és bo és arribar a un ampli pacte soci-
al i després desenvolupar una llei propia de Catalunya
en materia d'educació.

I, per cert. el que esta en tramit parlamentan i aquest matí
s'ha aprovat al Congrés. dones, és ben distint, ben dife-
rent, del que la LOCE ens hauria permés fer, inolt di-
ferent.

Pacte nacional per Feducació. Miri, vosté sap que hi
han..., perqué ho sap, perqué ho té, cinc documents que
s'han anat treballant des de l'inici: famílies, ajunta-
ments, professorat. autonomia de centres..., ho té. I sap
quines son les líiiies i quins son els objectius. En famí-
lies, perexemple, afavorir la participació de les famílies
a les AMPA, afavorir la participació deis alumnes en la
vida i el funcionament deis centres. Partíem d'un docu-
ment fet per uns experts i hem anat incorporan! i treba-
llant amb diferents interlocutors en tot aquest procés,
hem tingut una participació molí important -molt im-
portant- mitjanc.ant la web que es va posar en funcio-
nament. documents fruit de jomades de congressos de
diferents entitats. associacions. organitzacions diverses
de Fambit educatiu.

Escolti, els interessa, evidentment que els interessa el
tema, perqué tothom tenim com a objectiu que aconse-
guiín estabilitzar la situació i el sistema, i aixó és alió
important. i aixó cree que és el rhés important i el de-
bat, per tant, és necessari i el diáleg, també. I també,
segurament, no tothom s'hi sumará en aquest Pacte, no
tothom, pero com mes hi siguem millón

Aquesta és la nostra visió del que estem fent i de per
qué ho estem fent. no és una visió ideológica -no és
una visió ideológica-, és una visió de donar resposta a
un clam que la societat fa anys que demana. i és l'esta-
bilitat del sistema per lluitar contra el fracás escolar, mi-
llorar el rendiment de 1'alumnat i, evidentment, atendré
les demandes de les famílies. Aquest és Fobjectiu. Pot-
ser, evidentment, després de la seva manifestado del
dia 12, que vostés també convocaven i hi assistien com
a Partit Popular, la vessant era purament ideológica i no
amb els objectius que 1¡ deia a vosté d'igualtat, equitat
i cohesió social.

El president

Té la paraula, per a la réplica, FiMustre diputal senyor
Rafael López.

El Sr. López i Rueda

Grades, senyor president. Grades, senyora consellera.
per la seva resposta. Miri, senyora consellera, a veure,
tots en parlem de sistema educatiu. no separem les co-
ses perqué és que.... que es faci metodológicament o

que es faci des d"un punt de vista den tifie es pot sepa-
rar per analitzar les coses, pero tots en parlem, de sis-
tema educatiu. Nosaltres tenim un sistema educatiu
compartit, pero aquest sistema educatiu s'ha de gestio-
nar, i cadascú sota uns princípis basics l'ha de gestionar.
És a dir que no li parlava d'ideologia en el sentit d'ide-
ologia dominant o en el sentit d'una ideologia contra
una altra. tampoc hem de parlar de la ideologia en el
sentit de poder, relacionar-lo amb poder, que és el que
a vegades es fa. D'ideologia, tots en tenim, i tots tenim
principis. Igual que un diu: «Jo tinc uns principis deter-
minats. unes conviccions», aixó lambe va amb la ide-
ologia, d'aixó s'ha de parlar.

Jo del que em queixava és que en comptes de parlar
moltes vegades. de parlar amb vostés d'aquests princi-
pis. de quins han de ser els principis rectors... -fixi's
1'Estatuí, el nou Estatuí, el nou projecte d'Estatut si
parla de principis rectors-, en comptes de parlar de
principis rectors, parlem d'aquestes desqualificacions,
de dir: «Ño, és que vostés son, dones, la dreta; voslés
son...» Escolti, no. hem de parlar i hem de fer un debat
molt mes serios.

Escolti, miri, pacte nacional, tots estem d'acord en els
objectius, en les finalitats. Tots estem d'acord de millo-
rar el sistema, millorar la qualitat, millorar la cohesió
social, millorar també Fequitat, pero aixó s'ha mirar en
uns indicadors. I ja sap vosté que és aquest dipulat qui
li ha demanat de forma reiterada quins son aquests in-
dicadors, com podem mesurar aquests indicadors. I li
hem demanat en aquesta cambra, vull dir que en aixó
tots estem d'acord. En el que no podem estar d'acord
és en la forma que es fa. Per exemple, jo li pregunto:
Tindrem pacte nacional d'educació el gener? Que vos-
tés leñen uns documents -i n'han parlat-, que vostés
volen aconseguir un pacte? Es ciar, i nosaltres volem
que ho aconsegueixin. Fixi's bé, quan vosté va anar a
Brusselles i no va poder parlar, aquest diputat va fer
declaracions defensant la seva consellera, per respon-
sabilitat, perqué sabem diferenciar una cosa d'una al-
tra. I sabem diferenciar molt bé -i sabem diferenciar
molt bé- que els objectius els tenim, el que passa és que
no podem compartir com s'están fent les coses. I no és
que ho diguin els diaris, és que ho diu la comunital
aquesta, educativa, que vosté tan en parla; és a dir, els
interlocutors socials, quan diu «nul-la capacitat de pac-
te, milla voluntat de dialeg, sisena hora». Recordem
Finici de curs, vostés feien una política de globus son-
da, llancaven la proposta sense parlar amb els sindicáis,
i després ens venien els sindicáis a recordar-nos: «Es-
colteu, és que ningú ha parlat amb nosaltres». I aixó ho
deien els sindicáis, no és una cosa que s" inventi aquest
diputat.

Jo li he fet algunes preguntes que no m'ha contestat,
com quan li consultava sobre els incentius. Hi ha una
flagrant contradicció en el que uns creuen que han pac-
tat i en el que voslés creuen que han pactat. Els incen-
tius els apujaran un 100 per cent respecte a les retribu-
cions de la Generalitat o respecte a les retribucions de
l'Estat? Miri els documents, senyora consellera. Jo cree
que aixó és preocupan!.

Pero podem parlar lambe d'altres coses, per exemple de
coses que voslés anuncien consiantment i que no tro-
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bem, per exemple, els barracons. Fa poc va fer una roda
de premsa sobre construccions escolars, i un periodis-
ta li va preguntar que totes aquelles inversions en cons-
truccions escolars quantes d'aquelles construccions
servirien per retirar barracons. I vosté li va dir que no
podía contestar i que li contestarla al febrer. Es a dir, a
nosaltres ens ha dit que vosté tenia un pía. queja tenia
un pía per retirar barracons. i quan li pregunten diu que
no, que al febrer. I aixó també és greu per una altra
cosa: ja tenim uns pressupostos quasi aprovats. se su-
posa que vostés ja saben quin sera el capteniment. on
destinaran aqüestes inversions.

Aqüestes coses son importants, també formen part del
sistema de la gestió del sistema educatiu. No només
parlen d'ideologia, també parlen de la gestió del dia a
día, de l'eficácia, de l'eficiéncia d'aquesta gestió. Son
preguntes molt basiques. senyora consellera. Tampoc
vull que s'ho prengui malament. son preguntes molt
basiques, preguntes que preocupen els interlocutors
socials, i dubtes que tenim.

Perqué, escolti'm, la seva política, almenys respecte a
aixó. no és tan transparent com hauria de ser, perqué
a nosaltres ens diuen unes coses... A nosaltres ens va dir
en seu parlamentaria que hi hauria un pacte el novem-
bre. I ens ho va dir a l'octubre, vull dir que no ens ho
va dir el juliol. Ens va dir que hi hauria un pía per treure
barracons i ara ens diu que fins al febrer no ho sabrán.
Ens deia que hi havia un pía de xoc contra el fracás
escolar -perdoni que aixó ho tregui un altre cop— i des-
prés ens diu que aquest pía de xoc no és necessari gai-
rebé. (Veus defons.) Sí. sí, que aquest..., fins i tot des-
prés de reconéixer que hi havia un pía de xoc contra el
fracás escolar. Li va a aquesl diputat: «Es que vosté es
pensa que un pía és un document escrit». Fixi's, aixó en
seu parlamentaria.

Pero aixó son dubtes que tenim. Li prego, senyora con-
sellera, si us plau -li ho dic amb tota la cordialitat del
món-, que em pugui resoldre. a aquest diputat i almenys
ais diputats de l'oposició que no tenim tanta informa-
ció com els diputats del Govern, que ens respongui
aquests dubtes.

Grades, senyor president, senyores diputades, senyors
diputats. senyora consellera.

El president

La senyora consellera té la paraula.

La consellera d'Educació

Grácies, senyor president. Senyores i senyors diputats,
i senyor López, a veure ja sé que parlem de sistema
educatiu -ja sé que parlem de sistema educatiu. D'acord,
parlem deis sindicats i del que vosté vulgui.

Jo li recomano. també, que ara que el MUCE ha tret un
document que recull signatures, que segurament vosté
potser l'ha llegit i l'interessa. i potser el signa, perqué
potser hi esta d'acord també, amb el que diu el MUCE.
I jo cree que seria molt interessant, per exemple, dones,
que se'I Ilegís. perqué una entitat d'aquestes caracterís-
tiques que també és.... i que Tanomena i que existeix i
que. dones, té una altra posició ben diferent de la que
vosté ha expressat aquí.

Miri, vosté jo cree que avui el que ha vingut a dir és a
defensar el dret a escollir. el dret a Felecció de centres
d'una manera com volent dir. vosté. que la concertada
no la té en compte, no?, i ha anat contra aixó. M'ha tret
abans l'article 26 de la Declaració deis Drets Humans.
i rarticle 27 de la Constitució. Escolti, el dret no el nega
ningú. El que sí que diu -i la LOE també ho diu, i és lo
lógic. perqué no només ho diu aquesta consellera. sino
que ho han dit conselleres d'altres governs- és que
Pelecció de centre ha de ser vista des de l'óptica de la
planificado i l'oferta possible, eh? D'aixó és del que
p;trlem -d'aixó és del que parlem. eh? I llavors, és ciar,
vosté aquí, dones, com sempre, ja ha fet un refregit de
tot plegat.

Principis básics? D"acord, parlem-ne. de principis bá-
sics, pero és que segurament. senyor López, vosté és de
la formado política que és i jo sóc del Govem que sóc,
perqué segurament els nostres principis en materia edu-
cativa no son ben bé els mateixos; sí que els objectius,
pero possiblement em dirá vosté que en els objectius
ens podem posar d'acord -anar contra el fracás escolar,
el no sé qué...-, pero com vosté ha demostrat a la pri-
mera intervenció que ha fet, dones, que no té en compte
les mateixes consideracions que té aquesta consellera o
que té aquest Govern, i segurament aixó és així, perqué
hade ser així. vosté ha dit: «Jo tinc un model Iliberal».
Tan Iliberal, tan Iliberal, dones, que evidentment Tes-
cola pública segurament podría desaparéixer.

I llavors em parla deis bamicons. Escolti, és quejo cree
que els dubtes que té vosté els genera Texcessiva trans-
parencia del Departament. Jo cree que el problema que
té és aquest. O sigui, si la consellera suri i diu: «Espe-
rem que el novembre puguem teñir un pacte nacional».
I després diu, i explica, per qué no és possible, eh?, i
diu: «El tenim preparat, pero passa aixó. Esperem que
el gener aixó estigui resolt». Som molt transparents. ho
expliquem, eh?... (veus defons) -no, no, el que passa,
ho hem explicat, i vosté ho ha reconegut que ho hem
explicat-, jo explico el perqué, i. dones, resulta que
devem ser massa transparents. Si a mi algú em pregun-
ta: «Quants barracons tindra al mes de setembre del
próxim any?» Dones, jo li contesto: «Dones, amb exac-
titud no li ho puc dir. perqué no sé la matrícula que es
generará al proper curs». Es que em sembla que és ben
corréete aixó. Pero vosté s'oblida que la consellera
d'Educació va fer una roda de premsa per explicitar els
barracons que hi haurien el setembre del 2005, i exclu-
sivament per explicar els barracons. amb tota transpa-
rencia. Escolti'm. no tenim res a amagar, en absolut.
Potser els dubtes-ho repeteixo-els hi genera l'exces-
siva transparencia que té aquest Govem, i li agradaría
mes que li donéssim les coses ben compartimentades.
ben clares, en Iloc de dir: «No. és lógic, dones, que hi
hagi un dubte». Perqué miri, la Llei que es posara de
reagrupament. ja he dit mes d'un cop que no sabem
quantii demanda ens pot generar a les escoles, per tant.
evidentment que el Pía de construccions va destina! a
reduir el nombre de barracons, evidentment, pero el
que no puc dir-li és el número concret fins que no tin-
guem també ciar quin és el procés que es pot produir de
demanda d'escolarització. I em sembla que aixó té tan-
ta lógica i tant de sentit comú que, escolti'm. no és
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manca de transparencia, és que potser no ho ha entes,
perqué n*hí ha massa de transparencia.

I una altra cosa, ja per acabar, que li vull dir. Ja que
vosté ho ha mesclat tot, a I'inici, traslladi al seu partit,
al Partit Popular, que les.liéis i les normes s'utilitzen
amb la legitimitat que correspon ais terrítoris i en de-
fensa de la legitimitat de les competéncies que tenim les
comunitats autonomes. I en aquest cas, aquesta conse-
llera ho fara peí que fa a Catalunya, perqué coses ben
gniixudes he sentit aquests darrers dies. que fa un any
i escaig a aquesta consellera li van valdré unes quantes
portades deis díaris que vosté ha ensenyat.

Grácies. senyores i senyors diputats.

Interpellació al Con sel I Executiu sobre
la línia 12 del metro (tram. 300-01002/07)

El presiden!

El vuité punt de l'ordre del dia és la interpellació al
Consell Executiu sobre la línia 12 del metro, presentada
peí Grup Parlamentan de Convergencia i Unió, Té la
paraula. per a la seva exposició. l'illustre diputat senyor
Josep Rull.

El Sr. Rull ¡ Andreu

Mol tes grácies. senyor president. Senyores i senyors
diputats. honorables consellers, honorable conseller de
Política Territorial i Obres Publiques, presentem aques-
ta interpellació sobre una de les infraestructures plani-
ficades previstes en el Pía director de l'Autoritat del
Transpon Metropolita mes emblemátiques per a una
zona concreta, per a la comarca del Baix Llobregat.
Estem parlant concretament de la línia 12, que hauria
de connectar, tal com eslava planificada origináriament,
Castelldefels amb Sarria.

Pero em permetra, senyor conseller. que. abans d'entrar
estrictament a plantejar els nostres dublés sobre el seu
capteniment amb relació a la línia 12. intenti contextua-
litzar-ho amb una nolícia que és molt recent, que és la
presentació per pan seva del Pía d'infraestructures del
transpon de Catalunya. Un pía, diguem-ne, que és molt
coherent amb el que han fet amb la línia 12, que és
básicament desprogramar-la. Un pía que mes que un
pía del Govern és un pía del seu Departament o fins i
tot estrictament seu, si hem de veure quina ha estat la
reacció deis seus socis de govern, d'Iniciativa i d'Es-
querra Republicana. Es bastant increíble que el conse-
ller de Política Territorial presentí un pía i 1'endemá
mateix ja sunin els seus socis parlamentaris a dir que
aquest no és el seu pía. que no el comparteixen. Per
tant, tenim un problema de consens intern que dificul-
tará aquest consens extem. A nosaltres ens agradaría
jugar-hi i jugar-hi fort. perqué estem planifican! les in-
fraestructuras del futur i, per tant, si volem donar per-
durabiütat, cal teixir aquest consens, pero després ex-
plicaré que és complicat. perqué vosté no ens deixa, el
seu Govern no deixa que hi hagi consens.

Segon element. vulnera la Llei de mobilitat. Vam apro-
var una llei de mobilitat que plantejava diversos instru-

ments, diversos mecanismes. entre els quals n'hi havia
un que era de sentit coniú. de dir: «Farem una gran pla-
nificado amb relació a la mobiiitat en el país que es dirá
les Directrius nacionals de mobilitat, i a partir d"aquí
definirem cadascun deis plans específics, en aquest cas,
el Pía de transpon». Escolti. vostés no es creuen la Llei
de mobilitat. vostés no han aprovat les Directrius naci-
onals de mobilitat. que I¡ recordó que haurien d'estar
aprovades provisionalment el mes de desembre del
2004, fa un any. No hi son i tanmateix ens presenten un
pía peí mig. També el que veiem és que és una decla-
rado d"intencíons sense credibílitat pressupostaria. El
47 per cent deis recursos han de venir de 1'Estat, ¡ si ve-
iem com inverteix l'Estat, el que veurem és que, en lloc
de teñir horitzó 2026. hauria de teñir horitzó 2052, per-
qué si veiem el nivell real d'inversióde l'Estat, dones,
veiem que cada any inverteix la nieitat del que hauria
d'invertir per tal de garantir la implementació d'aquest
Pía en el termini que vostés mateixos han fixat.

(El president s 'absenta del Saló de Sessions i el vice-
president primer el substitueix en la direccio del dcbal.)

Per tanL tenim un problema de consens. tenim un proble-
ma de planificado, tenim un problema de financ^tment,
i el seu buc insignia és l'eix transversal ferroviari. Al-
gún dia en parlarem, demanarem la seva compareixen-
9a a la Comissió per parlar-ne a fons. Un projecte que
el fixen a vint anys vista i sense el financ^ament garan-
tit. I mentrestant, qué fan? I ja entro directament en la
línia 12 del metro. Una línia que té estudis de mobili-
tat clars. que té una demanda clara, laxada, que pot
beneficiar aproximadament I milió 800.000 persones,
i vostés decideixen básicament desprogramar-la. Sun el
conseller de Política Territorial i sense declarado pre-
via ens diu: «Escolti. descartein el projecte de la línia
12 del metro».

Pregunta: Vosté es creu realment 1' ATM? Vosté es creu
el Pía director d'infraestructures? L'Autoritat del Trans-
pon Metropolita és un consorci en el qual hi ha repre-
sentáis els ens locáis i la Generalitat de Catalunya, i
sobretot és un gran instrument de concertado, un gran
instrument de pacte, de pacte territorial i de pacte po-
lític. Escolli. vosté es creu els pactes que signa l'ATM?
Vosté es creu alio que realment va aprovar l'ATM el
2002 en aquesta planificado 2001 -2010 o no? 1 el que
veiem és. simplement, que no: vosté no s'ho creu. No
es pot treballar amb un govern que és deslleial amb ell
mateix. amb els antecedents i amb els governs anteri-
ors. Quan parlem de planificado d'infraestructures al
país ho fem a mitjá i a llarg termini. O hi ha aquesta
Ueialtat institucional, o hi ha aquesta lleialtat política,
o no ens en sortirem, i vostés, des d'aquesta perspecti-
va, amb les declaracions que han fet de la línia 12,
desprogramant-la, son terriblement deslleials. I. per
tant, com vol que planifiquen! des de la perspectiva del
Pía d'infraestructures del transpon si un acord en el si
de l'ATM. en qué hi ha partits polítics diferents, en qué
hi ha institucions diferents, vostés el desprogramen?

Expliquem qué era la línia 12. La línia 12 era aquesta
línia que unía Sarria amb Castelldefels. Es tractava
d'una línia que vertebrava el Baix Llobregat. De fet, és
la primera línia que discorre principalment fora de
l'ámbit estríete de la ciutat de Barcelona, amb una lon-
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gitud de 26,2 quilómetres i 23 estacions. Benefíciava 8
municipis del Baix Llobregat: Castelldefels. Gavá,
Viladecans, Sant Boi, Sant Feliu de Llobregat, Sant
Joan Despí, Esplugues de Llobregat i Sant Just Desvem.
Escolti, i vosté decideix que no. Unía totes dues ribes
del Llobregat. Aquest era un element també important.
Permetia connectar el campus de la Politécnica de Cas-
telldefels amb el campus nord de la Politécnica; perme-
tia connectar el Baix Llobregat amb el Valles a través de
la línia del Valles i amb la línia 9 a Sarria. Era una línia
que arribava a Barcelona no peí centre de Barcelona,
sino que permetia ampliar aquesta capil laritat. Era l'au-
téntica columna vertebral del Baix Llobregat, amb un
tragat pactat -amb un tragat pactat- amb tots i cadascun
deis ajuntaments; tan pactat, senyor Nadal, que els seus
propis alcaldes, els seus alcaldes, els alcaldes socialis-
tes del Baix Llobregat, es van fer aquesta foto abans de
les eleccions per instar el Govern de Convergencia i
Unió a iniciar les obres immediatament, tots demanant
la línia 12. (L'orador mostra a ¡a cambra una fotogra-
fía.) I ara ens suri vosté. sense cap mena d'argument, i
diu: «No, és que no hcm trobat res ais calaixos». Escol-
ti, busqui bé, senyor conseller, busqui bé. És que el Pía
director de 1'ATM no és res? Es que aquest estudi d:al-
tematives de tragat no es res? S'hi fixen quatre hipótesis
diferents i se'n pacta una millimétricament amb tots i
cadascun deis municipis, i es pacten, fins i tot, les esta-
cions que hi ha d'haver. Aixó no és trobar res? Vostés.
senyor conseller. tenim la sensació que son no només
deslleials institucionalment. que no només perjudiquen
una comarca, amb aquesta decisió de desprogramar la
línia 12, sino que, a mes a mes, teñen un nivell greu
d'impro vi sació.

Pregunta parlamentaria del diputat que els parla, for-
mulada el mes de juny i que el conseller de Política
Territorial respon, no sé st era un mal auguri o qué, el
18 de juliol de l'any 2005. Nosaltres li preguntávem
terminis i traga!. Manté el Govern el tragat concret de
la línia 12? Qué fa, el Govern? I ens diu; «El Departa-
ment de Política Territorial i Obres Publiques redacta
en aquests moments Pestudi informatiu de la nova línia
12 del metro. Aquest estudi ha d'elaborar la proposta
técnica detallada del tragat de la nova infraestructura».
I acaba dient. senyor conseller, senyor Nadal, acaba
dient; «El Govern manté les previsions de tragat i de
dates que figuren en el PD1». El 18 de juliol d'enguany
vosté diu que fara la línia 12, i el mes de novembre
d'enguany vosté diu que no fara la línia 12.1, a mes a
mes, no dona cap mena de justificado, de cap tipus, ni
alternativa. Diu: «Home!, ja ho veurem, potser podem
prolongar la línia 1, la línia 2, la línia 3...» Amb el tram-
via també farem alguna cosa?

Es a dir. vosté sap exactament qué té entre mans. senyor
conseller? Ho sap o no ho sap? Perqué el que no es pot
fer legalment. honestament, és desprogramar un tragat
fixat administnitivament. Aquests actes administratius
teñen forga, teñen validesa. per a vosté? Per tant, no hi
ha alternatives. nivell d* improvisado extraordinari... 1.
al final, qué tenim? Que hem perdut dos anys -que hem
perdut dos anys- també en aquesta infraestructura, que
era essencial per ais ciutadans, per a la ciutadania, del
Baix Llobregat. Simplement, no hem fet res. i ara, en el
que hauria de ser la meitat del mandat, que nosaltres

dubtem que sigui la meilat del mandat, vosté. dos anys
després, ens diu: «No, no, és que no la farem, la línia
12». I, per contra, fu ni, que és la característica básica
del seu Govern: «Farem un pía de transports del Baix
Llobregat. estudiaren! la mobilitat del Baix Llobregat i
establirem les alternatives». Ha hagut de tardar dos
anys per veure quina és la mobilitat concreta del Baix
Llobregat per buscar alternatives quan l'alternativa ja la
tenía aquí, que era la línia 12 que demanaven els seus
propis alcaldes?

Per tant, escolti. vostés teñen un problema greu de cre-
dibilitat, teñen un problema greu de planificado, teñen
un problema greu ¿'improvisado, i el problema és que.
al final, qui ho acaba pagant és el conjunt de la ciuta-
dania.

Amb aquesta interpellació el que H demanem. senyor
conseller, no és que ens expliqui qué vol fer amb la lí-
nia 12, sino que fací la línia 12. que sigui lleial amb alió
que ja van acordar els ajuntaments del Baix Llobregat
i el Govern de la Generalitat de Catalunya en el marc
del PDI, de l'Autoritat del Transpon Metropolita.

Grades, senyor president, senyores i senyors diputats.

El vicepresident primer

Grades, senyor Rull. Té la paraula Thonorable conse-
ller de Política Territorial i Obres Publiques per a la
seva resposta, el senyor Joaquim Nadal.

El conseller de Política Territorial í Obres Publiques

Moltes grácies, senyor president. Senyores diputades i
senyors diputats. vagi perendavant una afirmado so-
lemne, senyor Rull. perqué quedi ciar per a tothom el
compromís del Govern, que és la següent: tots els mu-
nicipis del Baix Llobregat que havien de ser relligats
per la línia 12 del metro inclosaen el PDI tindran una
solució ferroviaria adequada, amb metro o tren, de tal
manera que es compliran els objectius del PDI amb les
solucions que el Govern, revisant aquest PDI, si cal,
cregui mes oportunes. Vagi per endavant que el com-
promís del Govern amb tots els alcaldes afectáis direc-
tainent per les previsions d'aquesta línia és de consen-
suar amb ells i pactar amb ells les solucions que es
poguessin desprendre per a algunes de les mancances
que li comentaré respecte a aquesta previsió que vosté
mateix ha catalogat emfaticament d'«emblemática» i
que ho és sobre el paper, pero que no ho és en les pre-
visions practiques, i menys en les previsions pressupos-
taries.

Vosté ha fet una excursió cap al Pía d'infraestructures
del transpon, i en aquesta excursió cap al Pía d'infra-
estnictures del transpon diu: «Aquest Govern no pro-
grama, aquest Govern desprograma». És ciar, sap qué
li passa, senyor Rull? Vosté no sap liegir. i, com que és
veritat que sap liegir, només puc deduir que té mala
intenció. és a dir que aplica a la política no el nord ide-
ológic o polític d'unes opinions legitimes, sino simple-
ment mala fe. Perqué, és ciar, aquest Pía d'infraestnic-
tures del transpon el que fa és programar, planificar,
refondre, eí Pía de carreteres revisat. incorporar-hi el
Pía de ferrocarrils mes que revisat, fer-ne una previsió
pressupostária i explicar, i aquí hi ha un segon grau de
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mala fe en la seva intervenció, que l'aprovació inicial
d'aquest Pía d'infraestructures del transpon no será
portada al Govern fins que no hagin estat aprovades
préviament les directrius nacionals de mobilitat, que
serán sotmeses a aprovació el mes de febrer. I el que el
Govem fa no és desprogramar, sino programar i gua-
nyar temps. i treure a informació pública i institucional
el Pía d'infraestructures del transpon, que intenta do-
nar resposta ais problemes d'un pía de carreteres pre-
cari, priman, amb una jerarquització de les carreteres
que no respon a la realitat ni física, ni material, ni ins-
titucional, ni de titularitat, de les carreteres, i que intenta
posar ordre en un desgavell sobre el mapa peí que fa a
les responsabilitaLs i competéncies de cada administra-
do en el manteniment d'aqüestes diferents infraestruc-
tures.

I vosté diu: «On és la cohesió del Govem?» Dones en
el coneixement que el Govem té del Pía d'infraestruc-
tures del transpon i en el fet que diu: «Comencem ara
el procés de participado institucional».

\ quan sunen, vosté diu, els socis de govem i diuen:
«Comptet, que no ens agrada», vosté no va a les fonts
i no busca els arguments. Diu: «Esquerra diu que no
está d'acord en el Pía d'infraestructures del transpon
d'en Nadal». I qué diu. Esquerra? L'alcalde de la Seu
d'Urgell diu: «No m"está malament, aquest Pía, pero
potser que hi hauría posat el tren de Puigcerdá a la Seu
d'Urgeíl per connectar amb Andorra». Punto. Res mes
-res mes.

I. naturalment, en Tamba d'Iniciativa per Catalunya hi
ha alguna expressió réspede a l'accent i al grau de pre-
sencia ferroviaria en aquest Pía d'infraestructures, que
acriteri d'Iniciativa per Catalunya hauriadeserde mes
pes i a criteri del conseller que presenta el Pía el pes
proporcional de seixanta-vuit i trenta-dos és adequat. és
stmplement adequat. I, aleshores. vosté, d'aixo, en fa
un nou problema de desavinences govemamentals quan
en aquest Pía, com ha contestat avui el presiden! de la
Generalitat a pregunta d'un diputat del nostre Grup, hi
diposita una clara confianza i, naturalment, hi aplica
tota la credibilitat pressupostária que vostés no van te-
ñir ni el coratge, ni l'encert. ni la capacitat, d'enfilar
adequadament mai ni en els pressupostos d'aquí ni en
les negociacions pressupostáries amb Madrid, mai,
mai, mai.

I aquest és el punt emblemáúc respecte, justament, al
debat que vosté ens intenta plantejar en la discussió
d'aquest Pía d'infraestructures i en la discussió del pro-
blema de la línia 12, perqué el Pía d'infraestructures té
unes previsions i uns compromisos pressupostaris del
Govem de la Generalitat que comenca a complir, té uns
compromisos pressupostaris del Govem de l'Estat que
comenca a complir en terminis i quanties, els comen-
ta a complir, que quan hagi aprovat el Pía d'infraes-
tructures ferroviáries. com a segona pan deis acords
que Firmem, haurá completat els seus compromisos
pressupostaris, i avan^arem en la direccíó adequada per
fer-lo possible.

Pero és que si hem de parlar de fínan^ament garantit
-de finan^ament garantit-, qué deia la seva «emblemá-
tica» línia 12, amb engany flagrant, ais usuaris i bene-
ficiaris? Ja pagará l'Estat. Financament diferit: 757

milions d'euros, 923 de pressupost possible per conei-
xement de T Administrado, i ja la farem. I el seu encen
és tan brillan!, senyor Rull, que. segons l'estudi infor-
matiu de qué es disposa, el primer tram fins a Sant Boi
-fins a Sant Boi- en val 925. És a dir que aquesta és
una línia que vostés calculen per meitats en el cálcul
presumpte del seu cost final. I, a mes a mes, diuen: «Ja
pagara l'Estat». I, a mes a mes, diuen: «Ja veurem com
ho pagarem». I, per tant, diuen: «Ya te veré, María José».
Home!, no. senyor Rull, perqué, és ciar, entrem de pie
-entrem de pie-en la línia 12. si Ü sembla, entrem de
pie en la línia 12.

Aquest Govem -aquest Govem- s'ha cregut I'ATM
com mai no se I'havien cregut vostés, que l'havien con-
venit en un instrument demagógic de laminació del
poder local a tota Tarea metropolitana de Barcelona!
Amb tota claredat, senyor Rull, amb tota claredat. Fins
al punt -fins al punt- que ens la creiem tant que, peí
que fa a la credibilitat pressupostária, tenint en compte
que el lempo de la tramitado deis instruments d'apro-
vació deis trac,aLs de la línia 12 i deis estudis d'aJtemati-
ves és en l'ATM 2002-2003. fins a maig de 2003. resulta
que vostés tramiten aquesta «emblemática» infraestruc-
tura en un context d'indefensió absoluta de I'ATM,
perqué son incapacos de tancar el contráete programa.
És a dir. credibilitat pressupostária, senyor Rull. zero,
perqué aquest Govem. i no cap altre. aquest Govem. ha
aconseguit l'aprovació del contráete programa 2002-
2004 que vostés van ser incapacos d'aprovar i ha apro-
vat ara i el Consell de Ministres d'aquesta setmana aprova-
rá el de 2005-2006, i. per tant, aquest Govern en dos
anys haurá fet dos contractes programa, un a pilota
passada d'alló que vostés no van ser capados de fer, i
un altre, un any endarrere respecte ais dos anys de
vigencia d'un contráete programa que, per primera
vegada en la seva historia, tindrá un any per davant per
tirar peí dret.

De manera que en alio que fa referencia a la lleialtat
política, senyor Rull, aquest Govem ha tingut el corat-
ge, la valentía, les ganes de fer..., s'ha cregut l'ATM.
que presideixo quejo, com sap vosté, fins al punt de
negociar amb totes les administracions una implicació
pressupostária certa, que a mes a mes ens sitúa en posi-
ció favorable per negociar el contráete programa 2007-
2010, que será de dificilíssima negociació. perqué tin-
drá implicacions molts imponants respecte a Timpacte
deis inicis de posada en funcionament de la línia 9 i de
tots els problemes de mobilitat i d'organització del
transpon públie a Tarea metropolitana de Barcelona.

I aixó vol dir, senyor Rull, finalment, que vostés van
deixar efectivament embastada una línia que relligava
set municipis del Baix Llobregat amb Sarria -amb
Sarria!-, i portava a Sarria una línia que no podia téc-
nicament connectar -no podia connectar técnicament-,
que havia de fer una cua de maniobres a Sarria i que no
pemietia el perllongament ni amb la línia de ferrocar-
rils ni amb cap línia de metro. I aixó és el que ens obli-
ga a, mantenint tots els compromisos, mantenint-los
tots, reestudiar quines son les altematives que poden
salvar parciaíment la línia 12 i entroncar-la amb altres
sistemes de comunicació. ferroviaria o per metro que
cobreixin les mateixes necessitats. canviant el nom a la
solució i mantenint el compromís básic de fer la línia 12.
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Pertant...

El vicepresídent primer

Senyor conseller...

El conseller de Política Territorial i Obres Publiques

Acabo. No hi ha cap contradicció, senyor Rull. Simple-
menl hi ha una voluntat molt clara d'aquest Govem de
parlar ciar, d'explicar les coses amb sinceritat. de fer-
ho amb transparencia, d'enseriyar els números i de dir
que Déu nos en guard. de lleialtat política i de transpa-
rencia i compromisos pressupostaris, perqué els que
ens hem trobat son -tomant al símil del torn de pregun-
tes d'aquesta tarda- auténticament diabólics.

Grácies. senyor president.

El vicepresident primer

Grácies, senyor conseller. Senyor Rull. té la paraula per
al seu torn de contraréplica.

El Sr. Rull i Andreu

Moltes grácies, senyor president. Senyores i senyors
diputats, senyor conseller, permetin-me que, aquesta
réplica, la divideixi en dos blocs: el primer, amb rela-
ció al Pía d'infraestructures del transpon, i el segon, al
seu incompliment flagrant de la línia 12. Tot aixó, ho
haurá d'explicar en el territori; aquí hi ha representants,
regidors de Viladecans, del territori justament, que em
fa l'efecte que no ho han acabat d'entendre massa. el
que vosté ens deia.

El Pía d'infraestructures del transpon..., ens diu: «No,
vosté, senyor Rull, actúa amb mala fe, perqué llegeix
malament les coses, i en canvi nosaltres som la panacea
de la transparencia». Vol que li digui quina és la trans-
parencia? Escoltin, en aquests moments s'está tramitant
la Llei ferroviaria en aquest Parlament. i la Llei ferro-
viaria tracta estriciament de transpon ferroviari. Enmig.
amagat. dissimulat de la Llei ferroviaria, hi ha un arti-
cle que fa referencia al Pía d'infraesüiictures del trans-
pon: viari, carretera i ferroviari. Saben qué diu aquest
article? Diuen: escoltin. amb aquesta Llei permetem
que s'aprovi el Pía d'infraestructures del transpon sen-
se que hi hagi les directives nacionals de mobilitat; aixo
és el que diuen vostés. Aixo és un exercici de transpa-
rencia, senyor conseller? Vosté ens ha de venir a expli-
car a nosaltres res sobre transparencia, quan aquí hi ha
una dada mes que evident?

Vostés no s'han cregut la Llei de mobilitat: vostés l'han
incomplert, la Llei de mobilitat, sistemáticament. És
una llei que vostés ens van obligar a posar-hi terminis
concrets, a totes les disposicions fináis, i Convergencia
i Unió ho va acceptar, hi va accedir. Qui está incomplint
aquests terminis, tots i cadascun? L'actual Govem, el
seu Departament de Política Territorial. No ens parli de
transparencia, no ens parli de lleialtat en aquests termes.

Per tant, aquí tenim un problema greu, que és que, ho
torno a repetir, vostés tronquen aquesta lleialtat básica
que hi havia en el Pía director d'infraestructures de
l'Autoritat del Transpon Metropolita. I diu: «Vostés no

tenien credibilitat perqué no van tancar el contráete
programa». Com han tancat vostés el contráete progra-
ma amb l'Estat? Vol que li digui com l'han tancat? Vol
que li ho digui? Renunciant. claudicant davant de l'Es-
tat. L'Estat inveneix menys a Catalunya. Vostés han
pactat un contráete programa que consisteix en: escolti.
els diners que no posi l'Estat, els posarem nosaltres.

I el mes greu del cas sap que és, senyor conseller? Que
vostés repercuteixen la seva mala negociado amb Ma-
drid, la seva feblesa negociadora amb Madrid, en els
usuaris, que han de pagar mes car el transpon a Cata-
lunya, molt mes car que a Madrid. I és aixo.

Aixo vol dir credibilitat pressupostária? Val dir aixó?
Vol dir signar dos contractes programa en els quals qui
posa diners és la Generalitat i qui no en posa és l'Estat?
Aquesta és la seva forca?. és la seva energía negociado-
ra? Per aixó vostés no teñen credibilitat, perqué quan
van a Madrid acoten el cap, senyor conseller. Aquest és
el problema greu que hi ha.

Amb relació al Pía d'infraestructures del transpon, par-
lem-ne, parlem-ne de veritat. Jo, malgrat el to que es-
tic emprant i la contundencia deis arguments..., des de
Convergencia i Unió els atansem la má a dir: pactem
de veritat infraestructures a deu, vint anys vista. Pero
fem-ho no com un contráete d'adhesió, que no té base,
sino fem-ho des del principi. fem-ho honestament en
els termes en qué funcionava I'anterior Autoritat del
Transpon Metropolita.

Vosté ens diu que hi haurá alternatives -i entro en la
línia 12-, que hi haurá alternatives a la línia 12. ExpH-
qui'ns quines son aqüestes alternatives. Aqüestes alter-
natives permeten connectar al Baix Llobregat les dues
ribes? Ho permeten fer. sí o no? Permeten vertebrar la
comarca del Baix Llobregat, sí o no? Permeten connec-
tar amb la zona nord de Barcelona, sí o no? O tot ho
remeten directament cap al centre?

Quina és 1'alternativa aquesta? Prolongar línies i collap-
sar determináis tunéis? Aixó és el que vosté ens está
plantejant. Faci-ho mes fácil: diguin que vostés no volen
fer la línia 12, que no en saben, que no poden, que te-
ñen por..., miri-s'ho com vulgui. Pero el que no té cap
mena de sentit i que és un esquerda greu a la seva cre-
dibilitat és que vosté el mes de juliol, dos anys després
dhaverobtingute! poder, ens digui que faralá línia 12.
ens digui que mantindrá el tra?at, ens digui que mantin-
drá els terminis, i ara, sense cap mena de justificado,
digui que no. Escolti, d'aixó, no sé com se'n diu a Gi-
rona. pero d'on vine jo, a Terrassa, d'aixó se'n diu no
teñir base, no teñir arguments.

Senyor conseller. els ciutadans del Baix Llobregat no es
mereixen una resposta vaporosa, una resposta com la
que ha fet vosté avui, de menyspreu terrible a una ciu-
tadania que tenia dípositades moltes esperances en l'an-
terior i en aquest Govern.

Grácies, senyor president.

El vicepresident primer

Grades, senyor Rull. Senyor conseller Nadal, té la pa-
raula per a la seva réplica.
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El conseller de Política Territorial i Obres Publiques

Moltes grades, senyor president. Senyores diputades i
senyors diputáis... Es habitual en vusté i molt habitual
en els diputáis i diputades del seu Gmp -potser no tots-
administrar menyspreus. I en el nostre cas no estem
disposats que vostés ens els administrin per persona
interposada. Nosaltres, tot al contrari, respectem abso-
lutament l'opinió deis ciutadans, respectem absoluta-
ment l'opinió deis poders locáis, els consultarem i acia-
rirem les coses en els termes que correspongui. Pero
vosté ni posa un punt d'émfasi i intenta sonar convin-
cent ainb arguments auténticament fallacos.

Per exemple, el contráete programa. Si des que hem
aprovat els dos contractes programa i des que es va apro-
var la integració tarifaria el grau de subvenció del bit-
llet ha establert una relació 55-45 entre el que paga
Tusuari i el que subvenciona 1'Administrado, deu ser
que el seu argument és falla?, perqué justament, tot i que
el bitllet fa una evolució amb relació. per exemple, al
cost de l'IPC i 1'evolució de la incidencia del combus-
tible sobre el peu del transpon, etcétera, en el fons hi ha
un increment de la subvenció pública del sistema de
transport públie a tot Catalunya, i concretament a Varea.
metropolitana de Barcelona.

Pero, és ciar, el contráete programa, fonamentalment
-fonamentalment-. no inverteix, contribueix a la ges-
tió del Consorci. Les inversíons es fan per un altre con-
ducte. fonamentalment. Es fan peí Pía d'inversions del
transport, que és una altra partida amb el Ministeri
d"Economia i Hisenda que no figura dins del contrac-
te programa -no figura dins del contráete programa-
i que vostés van deixar amb una quantitat relativament
escassa. que eslava -i hi segueix estant, mentre no mo-
difiquem la modificado-en els 40 milionsd'euros/any
i que de moment es manté així i ningú no toca, peí que
sembla, i intentarem que aquest Govem ho toqui en els
pressupostos generáis de l'Estat.

Pero tornem al PDI, que sembla que és la pedra filoso-
fal i el marc de referencia de tot alio que ha de ser pos-
sible en l'ámbit del transpon públie entre el 2001 i el
2010 a l'área metropolitana de Barcelona. El PDI pre-
veía una inversió total de 7.295 milions d'euros, i deia,
deien vostés -ho deia el Consorci, pero ho deien vos-
tés. que el presidien-: 4.018 sera 1*aportado del Govern
de la Generalitat. El PDI és vigent fins a 2010; estem a
fináis de 2005 i hem gastat 4.323 milions d'euros, i. si
afegfssim les revisions de preus i les liquídacions, en
portern invertils, el Govern de la Generalitat," 5.032,
1.000 mes deis que vostés van preveure. S'ho miri com
s'ho miri, n'hem gastat 1.000 mes i, a mes a mes, ens
hem desviat respecte a les seves prévisions, perqué els
calculs estaven fets i el plantejament era erroni, en
1.000 milions d'euros. I aixó vol dir que al dia d'avui
el total de les inversions que es fan a l'ambit de I'ATM
és superior, ja avui, al total previst per ais dos quinquen-
nis. I aquesta és una qüestió que posa en quarantena la
validesa i la viabilitat d'un instrument de planificado a
deu anys que ha saltat pels aires pressupostariament
l'any 5, és a dir. a la meitat del camí.

Pero bé, per anar acabant. senyores i senyors diputats,
senyor president, la línia 12 és una necessitat; repensar
la línia 12 és un imperatiu moral i polític; atendré les

necessitats del territori és un compromís d'aquest Go-
vern que reiterem i concretarem; garantir l'accés direc-
te no només a la zona de Sarria i Pedralbes. sino al centre
de Barcelona, és una necessitat del sistema de mobilitat,
i, evidentment, queda ciar que una línia mal dissenya-
da no es pot perllongar en la xarxa de ferrocarrils de la
Generalitat a Sarria i necessita una estació terminal que
vostés no van preveure.

La revísió del PDI i el consens amb el territuri serán el
camí a través del qual aquest Govem complirá els seus
compromisos amb la ciutadania i amb els governs lo-
cáis del Baix Llobregat per tal de fer possible i plausi-
ble alió que vostés van dibuixar com una línia en Tai-
re -emparada en algún document. certamen!-, que va
produir els resultats mediatics que vosté vulgui, pero
que al final, a l'hora de la seva credibilitat pressupos-
tária i técnica -i técnica-, está molt a les beceroles. I.
per tant, caldrá repensar-ho...

El vicepresident primer

Senyor conseller...

El conseller de Política Territorial i Obres Publiques

...i tornar no a comencar, sino a reconduir-ho peí camí
que ho fací possible d'una forma adequada.

Grades, senyor president. senyores diputades i senyors
diputats.

El vicepresident primer

Grácies. senyor Nadal.

Interpellació al Consell Executiu sobre
la política d'atenció i integració de les
persones amb discapacitats (tram. 300-
01003/07)

El nové punt de l'ordre del dia és la interpellació al
Consell Executiu sobre la política d'atenció i integració
de les persones amb discapacitats. La presenta, en nom
del Grup de Convergencia i Unió, l'illustre diputat Jo-
sep Lluís Cleries.

El Sr. Cleries i González

Moltes grades, senyor president. Honorable conselle-
ra, senyores diputades, senyors diputats, hem vist al
llarg d'aquesta legislatura, en el temps que portem, i
hem vist amb preocupado la situado de les persones
amb discapacitat i de les seves famílies. Hi ha unanimi-
tat en el fet que les coses no van prou bé. Es pot parlar
amb les entitals, es pol parlar amb les famílies. es pot
parlar directament amb les persones amb discapacitat
física, la conclusió és clara: les coses no han millorat;
tot al contrari, han empitjorat, s'ha reirocedit en el
camp de I'atenuó i en el camp. també, del que és la
promoció d'aquestes persones.

A fináis de l'any passat, in extremis, vostés des del Go-
vern van signar un acord, el 16 de desembre de 2004.
amb el collectiu de persones amb discapacitat intellec-
tual. Pero, un any després. el 24 d'octubre, les federaci-
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ons d'aquest sector feien pública una nota de premsa
que deia textualment: «Els acords amb el Departament
de Benestar i Familia no s'han complert. Les entítats
que treballen a favor de les persones amb discapacitat
intellectual en fan pública la preocupació per la situa-
do actual deis servéis a Catalunya».

Pero aixó..., hi ha una part que és molt directament
imputable al Govern de la Generalitat, pero també in-
directament, per exemple, pels efectes -i ho comento
ara, en comentar, perqué no tindria temps de desenvo-
lupar-ho- del 0,52 de l'IRPF. Totes les entiláis també es
queixen de la rebaixa que han tingut aqüestes aportaci-
ons. I aixó vol dir la nulla capacitat ¿'influencia del
Govern de la Generalitat i deis partits que hi donen
suport a l'hora de defensar els interessos del conjunt
d'entitats. I aixó es nota. I fins i tot quan ü pregunten!,
consellera, quines gestions ha fet, veiem que vosté no
n'ha fet. Ens diu que ha fet una campanya per saber on
s'ha de posar la creueta. Aixó no son negociacions amb
el Govern de l'Estat. La Taula del Tercer Sector recla-
ma, precisament, aqüestes ajudes i quina situació s'ha
produít.

Anem a mirar alguns deis temes que ens preocupen.
Vosté va presentar una programació territorial de servéis
especial itzats. Aixó sí, amb el seu PowerPoint, amb la
seva presentado fantástica, pero resulta que tots els sec-
tors de discapacitats, física, intellectual, fins i tot de
gent gran, coincideixen que s'ha fet sense participado,
que s'ha fet sense cap debat ni acord. Una planifica-
do que posa l'émfasi en els establiments en lloc de fer-
ho en les persones. Per exemple, aquesta programació
no dona suport a petites unitats de convivencia per a
persones greunient afectades d'alguna discapacitat.
Aquest és el seu estil dialogan! i amable, que no té en
compte els que son, precisament. els que donen prota-
gonisme i participado en aquest sector.

A mes, peí que fa a la creació de places d'atenció direc-
ta per part d'entitats sense afany de lucre, limiten l'aju-
da al 50 per cent de la inversió, quan saben que és im-
possible, amb aquesta aportado, arribar a fer aquests
equipaments que formaran part de la xarxa pública. I.
per tant, com que vostés no hi creuen, en el tercer sec-
tor, com que vostés el discriminen, com que vostés
pensen que tot ho ha de fer la mare Administrado,
dones vostés discriminen el tercer sector, quan sempre
ha tingut un paper insubstituible en tots els terrenys.
pero especialment en el terreny de les persones amb
discapacitat.

També hi ha un altre incompliment: tot el que fa refe-
rencia a les mesures de l'Acord estratégic, presentat
amb gran solemnitat, pero jo cree que li hem d'anar
dient que és l'acord del desacord, perqué és l'acord de
tot el que vostés no fan.

També hi ha hagut un altre fet molt greu: el retard en les
convocatories deis ajuts d'atenció social. Normalment
es convocaven el mes de gener, enguany s'han convo-
cat el dia 13 de maig de 2005. Conseqüéncies concre-
tes d'aquest retard: per exemple. ajuts per a Iloguer
d'habitatge per a determináis collectius, a ñores d'ara
encara no ho han cobrat -a ñores d'ara encara no ho
han cobrat- ni teñen tan sois la resolució. I aixó vol dir

que viuen, aqüestes persones, de la caritat deis famili-
ars o deis amics. Aixó és un govern d'esquerres. que en
diuen vostés? Retornar a la caritat? Aixó celebraven al
Tinell dimarts, potser? Retornar a la caritat? (Retnor de
veus.)

Ajuts de suport a ¡'autonomía amb servei de suport
personal. Ara tot just han pagat de gener a octubre. Vol
dir que els diners els han hagut d'avancar les famílies
de tot el que portem d'any. I vosté sap que aqüestes
famílies teñen ingressos molt baixos, i el fet de supor-
tar en la despesa familiar una persona amb discapaci-
tat suposa moka despesa. Deu mesos avanc,ant els di-
ners amb ingressos molt i molt baixos.

Ajuts técnics. Des de l'ICASS truquen a les persones
beneficiáries perqué presentin els comprovants, sense
haver rebut encara la resolució. Imagino que ho sap,
aixo. perqué moltes persones ens han trucat per expli-
car-ho.

El programa «Viure en familia», que el van canviar.
Vostés diuen: «Hem augmenta! el PÚA». No. vostés no
han augmentat el PÚA: han traspassat diners del «Viure
en familia» al PÚA i diuen que ara destinen mes diners
al PÚA, al Programa d'ajudes. 1 aixó, per tant, és una
enganyifa amb totes les lletres.

Tanipoc en aquest Parlament varem voler equiparar els
ajuts de les famílies amb un fill amb discapacitat amb
les nombroses i monoparentals a l'efecte de les ajudes.
Aixó és sensibilitat? Aixó també ho varen celebrar di-
marts? Aixó és un retrocés.

S' incrementen notablement les Mistes d'espera en els
CAD per obtenir el certificat de discapacitat. en molts
casos arribem ais divuit mesos d'espera -en molts ca-
sos arribem ais divuit mesos d'espera.

El sector desconeix com es portara a terme el traspás
deis centres especiáis de treball al Departament de Tre-
ball, que de moment no es fa. Dimarts que es van veu-
re al Tinell. podien parlar-s'ho Esquerra Republicana i
el Partit Socialista perqué sembla que hi ha desavinen-
ces. Ara el Departament de Treball no ho vol, després
que en el pacte, en l'Acord estratégic, diu que es tras-
passa al Departament de Treball. Ara retrocedeixen.
Dic que les entitats pateixen per veure si hi haurá una
aturada en el pagament de nomines. Aixó vostés van dir
que es concretaría el mes de setembre. Estem on estem
i no hi ha cap acord.

El Pía integral per a millorar la integració sociolaboral
de les persones amb discapacitat, que s'havia de fer l'any
2005 -Acord estratégic. mesura 83-, tampoc s'ha fet.
Les ajudes per fer front a la diferencia amb l'increment
del salan mínim interprofessional, que és molt positiu.
la part que han de fer front les entítats es va resoldre per
al 2004, encara que no hagin cobrat. pero per al 2005
res de res. Ja s'ho faran. És abandonar les entitats amb
un canvi de conveni collectiu, que és favorable per a les
persones, perb que ensorra les entitats i la viabilitat del
que son els centres especiáis de treball.

També tenim la lentitud en la renovado deis convenís
plurianuals de manteiüment de centres ocupacionals i
llars residencies. Diuen que els els prorrogaran amb el
módul del 2005. Aquesta pérdua, com la solucionaran?
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Tot aixó es percep com una falta de sensibilitat per part
del Departament en la informado, l'atenció a les per-
sones amb discapacitat i les seves famflies. El passat
mes de novembre hi va haver una trobada de famílies
d'Apps. A part del discurset d'inauguració per part del
Departament de Benesíar i Familia, ningú del seu De-
partament es va quedar a escoltar les reflexions de les
famílies. Van venir a inaugurar-ho i van desaparéixer. 1
les famílies van parlar davant deis que sí que ens várem
voler quedar a escoltar els seus neguits. I hauria estat
interessant que ho hagués escoltat algú del seu Depar-
tament, si vosté no va poder venir; pero la persona que
va venir, dones, va marxar tan aviat com va poder.

Aquesta és la seva política al servei de les persones.
Aquesta és la seva sensibilitat. Aquesta estrategia deu
formar part del gir social repetidament anunciat pero
mai realitzat. Mentre vostés giren i regiren, hi ha mol-
la gent que ho passa malament. S'ha de treballar per la
dignitat de les persones, i en especial per la dignitat de
les persones amb discapacitat. Mentre es fa una políti-
ca de PowerPoint, d'anuncis virtuals. d'anardient «fa-
rem aixó. farein alió», a la vida real no es veu res. L'al-
tre dia en un article deien: «Quaranta-set...» -el senyor
Zaragoza feia una article que ho deia- «Quaranta-set
residencies per a gent gran». Ja ens dirá on les han fet.
O deia: «S*han augmentat les pensions mes baixes». Ja
em dirá quan les han augmentades. perqué peí que sa-
bem no s'ha fet. (Remorde veas.)

Mentre vostés. al Tinell. celebraven no sé qué. hi ha
geni que ho passa pitjor. Potser celebraven la seva in-
capacitat per fer una política social progressista. que
faci progressar les persones. Vostés. ara com ara, son un
greu perjudici per a les famílies i, en especial, per a les
persones amb discapacitat.

Moltes grades.

El vicepresident primer

Gracies, senyor Cienes. L'honorable consellera de Ben-
estar i Familia, senyora Auna Simó, té la paraula.

La consellera de Benestar i Familia

Moltes gracies. senyor presiden!. L'alt respecte que em
mereix la seva funció, senyor diputat. i les persones
amb discapacitat m'obliga a una actitud d"escolta molt
atenta, volgudament atenta: perqué, de fet. és el gran
propbsit que ens duu en aquesta cambra, que és tradu-
ir en acció política i legislativa la voluntat popular. I

• aquesta és una gran responsabilitat que tenim tots ple-
gats: l'oposició, el Govem. els grups parí amen taris i els
grups que están al Govern.

Els ¡Ilustres diputáis i diputades han de saber que les
polítiques socials, i en especial les que afecten les persor
nes discapacitades. viuen un moment de canvi absolu-
tament apassionani. revolucionan i de qualitat. (Remnr
de veus.) Ja veig que aixeco passions... Anem deixant
enrere un llegat necessari, pero insuficient i inadequat.
Anem deixant enrere déficits histories. Anem deixant en-
rere un financ,ament precari deis servéis. Anem deixant
enrere equipaments insuficients al lerritori.

Fa pocs díes que hem acabat tot el proce's de partici-
pado institucional amb els sectors, tant del nou marc

legislatiu que ens dotarem com de l'operaüu de les con-
vocatóries, etcétera. I uns resultats que podem compro-
var. Si ti sembla, senyor diputat. ara faré els anuncis vir-
tuals que em pertoquen avui.

Primer anunci virtual: consens amb el sector -consens
amb el sector- sobre la reforma del Decret d'acolümeni
residencial, que vostés publicaren a corre-cuita l'any
2003 i al qual no dotaren ni de pressupost, ni especial-
ment d'un instrument de valorado validat científi-
cament, ni d'un sistema de gestió. Quina llicó de tots
plegats. els que comen cap a on no se sap. Gairebé qua-
tre milions d'euros permetran abordar la millora de la
qualitat i la professionalitat del sector.

Segon anunci virtual: consens amb el sector en tot el
bloc normatiu de convocatóries d'ajudes a persones i
entitats. No pudia ser d'una altra manera quan l'acció
de govern ha fet uns passos importantíssims cap a la
garantía de drets, el creixement de servéis i la suficien-
cia económica. (Remorde veus.) Sí...

Aquest Departament incrementará en un 10 per cent
l'ajut del Programa d'ajuda ais discapacitats que neces-
siten suport de tercera persona. Any 2006, ja pactat
amb el sector. D'aixó Ii estic parlant, precisament. Sa-
ben quant fa que no s" ¡ncrementava el preu/hora de ter-
cera persona? Dones, jo Ii ho diré: set anys. i ni tan sois
riPC. (Remorde veus.)

Un altre anunci virtual: saben que el Govern ha dotat
addicionalment ainb 1 milíó d"euros el programa PÚA
i amb 700.000 euros el de barreres, només amb l'objec-
tíu de, sumant-hi l'esforc, que farem el 2006, si aquest
Parlament lio considera, resoldre les convocatóries de
l'any en el seu exercici? Quan es resolien fa dos anys
amb mes de nou i dotze mesos de retard.

Sap que aquest Departament ha eixugat, enguany, prác-
ticament tres anys de llista d'espera que s'havien acu-
mulat, amb una inversió complementaria de inés de
cinc milions d'euros -dic complementaria- i financant
un total de 830 llocs de treball, augmentant quatre-
cents llocs respecte de l'any passat, peí que fa ais cen-
tres especiáis de treball, a la inserció laboral, per tant.
mes autonomía a les persones amb discapacitat?

I jo em pregunto: en quin món vivía, vosté, quan se Ii
acumulava, al Departament de Benestar, la llista d'es-
pera ais CAD. ais centres ocupacionals. ais residenci-
áis? (Remar de veus.)

Aquest Departament planifica, com és la seva respon-
sabilitat, i n'obté resultáis. I la llista d'espera mitjana
ais CAD, abans del desdoblament que hem fet a Barce-
lona, amb 6 nous equips i 24 professionals mes. ha ar-
ribat enguany, per una millora de la gestió i deis temps
a les persones, a vuit mesos de mitjana. Per a l'any vi-
nent hi haurá, si aquest Parlament ho considera oportú.
mes recursos per lal de reduir les Mistes d'espera deis
CAD, que provenen de l'any 2002 -que provenen de
l'any 2002-, a espera técnica zero.

Planifiquem, com és la nostra responsabilitat, i n'ob-
tenim resultats. De 40 projectes en desenvolupament.
els anys 2002 i 2003, d'inversió, hem passat ais 143.
compromesos en els anys 2004 i 2005. Li estic parlant
d'anuncis virtuals, com ara mes de 12 milions d'euros
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gestionats entre l'any 2004 i 2005 peí Departamenl per
a projectes d'inversió i equipament d'entitats. Aqüestes
entitats que no teñen capacitat inversora a tot el territori.
I li estic parlant de nous equipaments. Si aquest Parla-
ment ho considera oportú, a l'any 2006, d'inici d'obres
i de projectes per un valor de prop de 37 milions d'eu-
ros -estic parlant de persones amb discapacitat.

Per a la planificado territorial necessitáveni teñir la
projecció de necessitats a partir de la sítuació actual
-actual que ens vam trobar l'aiiy 2004- per equilibrar
precisament el territori i saber, l'any 2007, quants re-
cursos nous necessitáveni. perexemple, pereixugarels
quatre anys de Mista d'espera a la comarca del Barce-
lonés que ens vam trobar l'any 2004 per a centres resi-
denciáis o els set anys de llista d'espera per al cas de fa-
mílies amb infants amb pluridiscapacitats.

Cinquanta per cent d'inversions; el 50 per cent de les
inversions. exactament. com en el món local, perqué,
precisament, creiem en el tercer sector -perqué, pre-
cisament, creiem en el tercer sector. I li parlo de 143
prujecles entre els anys 2004 i el 2005 contra els 43 pro-
jectes entre l'any 2002 i 2003. perqué, precisament.
creiem en el sector.

Jo li diré una cosa, senyor Cienes, i aquesta és la refle-
xió que hem fet a les entitats: aqüestes inversions van
per patrimonialitzar-se a les entitats. eh?. és un patrimo-
ni que sera seu. Tot alio que sobrepassa el 51 per cent
d' inversió ho podríem fer el Departamenl. precisament,
nosaltres sois. I, precisament perqué confíem en el ter-
cer sector i en el món local -i en el món local-, fem
aquest 50 per cent d'inversions amb aquests recursos
que li he comentat.

Mes fets virtuals, rellevants. per altra banda, son: la
unanimitat del consell de discapacitats en la valorado
altament positiva de la nova Llei de servéis socials i de
la Llei de prestacions económiques -PNC, Lismi.
SOV1. li ho recordó; és 1'horitzó de la qualitat de vida,
la cohesió social, també. O l'any 2005, en qué el pres-
supost per a persones amb discapacitat del Departa-
inent va suposar mes del 20 per cent del total. Perqué
el creixement pressupostari del 2005 i el que farem, si
aquest Parlament ho considera oportú, el 2006 és la
garantía per millorar l'atenció de les persones amb dis-
capacitats.

De quina falta de participado em parla quan aquest
dimarts passat va celebrar-se el Consell General de Ben-
estar i Familia, en qué es van aprovar dos informes so-
bre les dues liéis que han d'entrar próximament al Par-
lament i que feia set anys que no es reunía? De quins
conflictes em parla quan els manifestants a qui es refe-
reix m'escriuen agraint l'esforc de negociado, l'aten-
ció a la proximitat i la receptivitat. i em pregunten si
utilitzarem amenaces de represálies com abans?

Peí que fa al 0.52 per cent... (Forta remar de veus.) Jo
no ho he dit!. m'ho van preguntar, no m'ho invento...
(Persisleix la remar de veus.)

La consellera de Benestar i Familia

Simplement, no...

El vicepresident primer

...té la paraula l'honorable consellera.

La consellera de Benestar i Familia

Peí que fa al 0.52 per cent de 1'IRPF, li he de dir que
enguany hi ha hagut un increment per a les entitats de
Catalunya. Certamen!, ja va haver-hí un acord en el Con-
grés per a la redistribució territorial del Fons. que el
Govem de l'Estat s'ha d'encarregar de coinplir abans
que acabi aquest any. Pero, en tot cas, sí que li he de
dir que quan un té el cul llogal no seu quan vol, i, d'aí-
xó. vostés en saben molt, peí que fa a la legislatura pas-
sada i 1"anterior, peí que fa a suports polítics.

I també li he de dir que el 29 de novembre es va obrir
la negociació, entre d'altres qiiestions. per ais moduls
de l'any 2006.

Fets son persones beneficiáries d'ajuts a Catalunya, se-
nyor diputat. De ben segur que e¡s calen les xifres per
evitar caure en apreciacions que no s'ajusten a la rea-
litat.

Jo els les donaré. El CDIAP. Entre l'any 2003 i el 2006,
mes de 347.000 hores per ais infants de zero a cinc anys
i onze mesos. En el supon a la llar, 97 usuaris l'any
2003, 829 l'any 2005. no l'any 2006, l'any 2005. Aixó
és autonomia. Ajut económic i lécnic. tant el POAT
com la incorporado del «Viure en familia». Prestado:
2003, 14.265 ajudes; 2005. 22.400 ajudes: 2006. si
aquest Parlament ho considera oponú, 28.000 ajudes.
Exemple: Servéis Territorials de Barcelona. El 30 de
novembre, resolts mes de 4.200 expediems de PÚA. Els
CET. L'Acord per la competitivitat parlava del traspás
deis CET a Trebali. El sector n'esta informal. Qui li ha
dit que el Departament de Trebali no vol el traspás deis
CET a Treball? Nosaltres hem arribat a 1'acord. i així
ho vam comunicar al sector, que faríem un treball ínter-
administratiu previ a pactar-ho amb el sector per al tras-
pás deis CET. No traspassarem els CET a Treball fins
que no estigui ben travat el traspás, i ben net -i ben net.
I aixó es produirá durant l'any 2006, senyor Cienes
-aixó es produirá durant l'any 2006. (Remar de veus.)

Peí que fa al salari mínim interprofessional i la com-
pensado, li he de dir que el 50 per cent que ens peno-
caal Departament a partir de l'l dejuliol d'enguanyja
se subvenciona amb la nómina mensual deis centres
especiáis de treball. i el 15,15 per cent restants que per-
tocaria a Fempresa. ais centres especiáis de treball, se
subvenciona mitjancant un ajut únic a tots els centres
especiáis de treball vinculat a les despeses per a l'ade-
quació del compliment de la Llei de riscos laboráis i
que es paga aquest mes de desembre. No traurem di-
ners del sector de discapacitats. Vam pactar amb els fí-
sics i amb els psíquics que aquests eren diners extraor-
dinaris. com ho serán.

El vicepresident primer

Si us plau -si us plau...

El vicepresident primer

Senyora consellera. se li ha acabat el teinps.
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La consellera de Benestar i Familia

I, si de cas. em reservo per al meu torn de réplica el que
fa ais reptes de futur i altres'apreciacions que vosté
consideri oportunes de fer-me.

Moltes grades.

(Aplaudiments en un sector de i'hemicicie.)

El vicepresident primer

Grácies. senyora consellera. El senyor Cleries té la pa-
raula, per al seu torn de réplica.

El Sr. Cleries i González

Grácies, senyor presiden!. Bé. seguim amb la política
virtual, perqué vosté ens parla molt de l'any 2006. de
xifres, i jo li puc presentar -pero no ho faré, per aquí no
gastar minuts en aixo- totes les caites del sector. Escol-
ti, fa pocs dies han enviat, I'Apps, la Coordinadora, uns
manifestos que han enviat a tots els grups parlamenta-
ris. Per tant, no ens vengui sopars de duro, i menys en
aquest tema.

I no ens parli d'amenaces, perqué si vol que li parii
d'amenaces. que vosté ho ha dit. jo li puc dir casos, per
exemple d'algun exmilitant d'Esquerra Republicana,
que vosté ni 1'atén, eh?. ni l'atén. i és una persona que
ho passa molt malament. I, si vol. després ja li'n donaré
el noin, perqué l'atengui.

Miri, la situado del sector és insostenible, avui, i aixó
ho diuen les entitats, l'Apps, la Coordinadora de Ta-
Ilers. Ecom. I, escolti, hi ha els escrits. hi ha els mani-
festos, que no me'ls invento. Si vol. ja li*n donaré co-
pia, si a vosté no els hi han enviat. Pero nosaltres els
tenim, com els teñen els altres grups parlamentarás, i. a
mes a mes, els té la premsa.

En el document de prioritats del Govem per al 2005.
per exemple, aquest document. vostés deien que crea-
rien ]'Agencia Catalana d'Atenció a la Dependencia.
(L 'orador mosira unfiill a la cambra.) Ho han fet? No.
I ara vosté ens diu que el 2006 fará no sé qué. Si no ens
podem creure res, de vostés! Que no ho veu? 1 les en-
titats també ho veuen. aixó, que de vostés no se'n po-
den creure res; no teñen credibilitat.

1 vosté diu que ha incrementa! el PÚA. L'ha incremen-
ta! amb el «Viure en familia». Ha tret diners d'aquí i els
ha passat alia. I. a sobre, vosté, ara ens ha fet una es-
tructura pressupostaria, en nom de la transparencia i de
les mans netes, en qué no es veu re. De tan transparent
que és no es veu re. I d'aixó n"han fet un escrit l'Apps
i la Coordinadora de Taílers a tots els grups parlamen-
taris perqué aixó ho rectifíquin. perqué no es veuen
clars els números, perqué vostés poden traspassar d'una
manera impune diners d'una banda a 1'altra sense que
passi res. Abans ens comprometíem programa per pro-
grama, en I'época de Convergencia i Unió. Nosaltres no
parlávem de transparencia, la feiem, que aixó és l"im-
portant, fer-la, no parlar-ne. Vostés en parlen molt i no
en fan gens. I aixo, per tant. s'ho han de fer mirar.

Vosté també diu «drets». Escolti, de drets, quan s'apro-
vi la Llei de servéis socials, ja en parlarem. Pero avui
estem com estem. Vosté no ha promogut cap llei fins

avui. No ens parli de política virtual. L'única llei que hi
ha que parla de drets és la Llei de supon a les famílies,
promoguda per Convergencia i Unió. Aquesta parla de
drets. Vosté avui no n'ha fet cap.

Ens presenten un pressupost que no és transparent, i. a
mes a mes, venen vostés aquí fent veure que afinen
molt, i vostés son un tercet que desafina per totes ban-
des. Pero el que és pitjor en un tercet: vostés han perdut
el ritme i fan perdre el ritme al país, a la gent, perqué
la gent no pot seguir aquest ritme de lentitud, de falta
de sensibilitat, que, fins i tot. afecta la defensa de la
dignitat de les persones. I. per tant, aixó s'ho han de fer
mirar, i bé. El catalanisme comencé en la gent. Vostés
parlen molt de catalanisme. El catalanisme auténtic i la
bandera del catalanisme s'aixeca des de la defensa de
les persones, atenent-los, no només amb amabilitat,
sino després amb eficacia i amb eficiencia. 1 aixó avui
no es veu. De vegades. hi ha la paraula amable, pero,
després. darrere d'aixó, no hi ha re. Aquesta és una bona
definido d'avui del Departament: amabilitat i fu ni. I
amb amabilitat i fum no se solucionen els problemes de
la gent. La partitura del seu tercet tampoc respon a les
necessitats d'avui, i és una partitura que no és transpa-
rent, que no es veu on va a parar i que no és de mans
netes. Menys dir-ho i mes fer-ho. El catalanisme, com
he dit, comenca amb la gent.

Vosté. sé que és aficionada, com jo. a un poeta, que és
Miquel Martí Pol, que el van citar al Tinell. (Veus de
fons.) Sí. 1 aquest poeta en té un que acaba..., diu: «Que
tot está per fer i tot és possible». I es va dir al Tinell. Jo.
quan vaig sentir aixó, vaig pensar -perqué ho transme-
tien per Catalunya Informado en direcle: «Fantástic».
no? «Tot está per fer». Vaig pensar: «Aixó és el Depar-
tament de Benestar i Familia avui». (Rialles.) «I tot és
possible». Aixó és el que fará el nou govern de Conver-
gencia i Unió, que és l'esperanca per a la gent, per a les
persones. I vosté em deia: «Vosté on está? On viu?» Jo
vise a Catalunya, i a Vallirana: celebro..., i parlo amb la
gent, parlo amb les entitats, i el que em diuen és que aixó
no va. Si a vosté li diuen una altra cosa, trobem-nos un
dia tots dos amb ells. a veure.... eh? Vull dir que, per tant.
jo m'hi ofereixo. Pero la cosa és que aixó no funciona.
Pero, a mi, no em sap greu per mi; em sap greu peí sec-
tor, en aquest cas deis discapacitats, per la política soci-
al en general. I el que li demanem és que d'aquesta po-
lítica virtual de PowerPoint, eh?, que I'entusiasma, passi
a la política de fets, a aixó que deia: a l'acció política
real, que és el que necessita la gent. els ciutadans i ciu-
tadanes, perqué en aquest terreny, per molta rendibilitat
política que hi pogués haver, no ens interessa gens, no
ens interessa que tot estigui per fer: volem que tot es faci
en benefici deis ciutadans i ciutadanes de Catalunya.

Moltes grácies.

El vicepresident primer

Grácies. senyor Cleries. L'honorable consellera, senyo-
ra Simó, té la paraula per al torn de réplica.

La consellera de Benestar i Familia

Grácies. senyor presiden!. Veig que el que a vosté I i
interessa és continuar sense escoltar les xifres i les da-
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des que jo ti he donal referents a l'any 2004 i 2005.
N'hi he donal per al 2006, pero n'hi he donat també per
al 2004 i el 2005. Tant li fa. Dones molt bé.

Per altra banda, dir-li, peí que fa a la qüestió de la re-
novació deis convenís, que ja es va comunicar ais sec-
tors en data 14 d'octubre -i aixó forma pan d'una
d'aquestes caites a les quals vosté es refereix i que van
ser contestades-, que estava previst prorrogar-los, pre-
cisament niarcat per aquesta Llei de pressupostos; o bé
-o bé- la Llei de pressupostos del 2006; o bé. també es
comentava que no estaven resolts expedients del Progra-
ma de supon a la propia llar, en un d'aquests manifests,
i els vam respondre que no hi havia ni un sol -ni un
sol- expedient per resoldre. Es a dir. una cosa és el que
diguin les entitats en el seu moment. Després, s'hi par-
la, se'ls explica, i s'arriba a les conclusions que poder
els que no estaven resolts eren dos o tres casos d'aquests
vuit-cents i escaig quejo li comentava. I aixó és el que
es pot arribar a entendre per «no esta resolt».

Per altra banda, referir-me també al mateix manifest que
vosté comentava de l'Apps i de Coordinadora de Ta-
llers. de la nota de premsa del 24 d'octubre. No sé si es
refereix també, perqué aquí s'ha de dir tot, ais avenaos
que la mateixa nota de premsa reconeix i cita, que els
els recordaré, per si té a bé d'escoltar-los: peí que sig-
nificará la Llei de servéis socials..., ja l'apano. éselar.
aixóés 27 de desembre del 2005, ja l'apano; peí que fa
a l'esfor^ -i aixó, dil per l'Apps i per la Coordinadora
Tallers- d'eixugar deutes des del 2002 de creado de
llocs de treball, dit per l'Apps i per la Coordinadora
Tallers, o peí que fa ais avenaos de l'increment de PÚA
i del programa d'elimínacíó de barreres arquitectóni-
ques.

I. a mi, no em pot venir amb la historia que hem tras-
passat diners del «Viure en familia» al PÚA, senyor
Cleries. quan el «Viure en familia» prestació que vos-
tés ens van deixar de l'any 2003 estava al voltant deis
40 milions d'euros i l'any 2005 tenim 124 milions
d'euros per al «Viure en familia» prestació. De qué em
parla, senyor Cleries? De que em parla? I altres aven-
aos que ens reconeixen l'Apps i la Coordinadora Ta-
ilers. també, per exemple el suport ais CET per millo-
rar la competitivitat.

Jo. senyor Cleries, li dina que no em vingui amb jocs
de mans o malabarismes dialéctícs. Jo li he donat dades
i li he donat fets; no li he donat PowerPoint. La veritat
és que cree que en aquest país, precisament, i aixó ho
comparteixo amb vosté. no ens cal el protagonisme
apocalíptic d'aquell que es va esquin^ant els vestits
avui..., i que no facin ensenyar les incapacitáis d'ahir.

Nosaltres, senyor Cleries. amb aquest Govern de tres
tenors desaflnats, com vosté diu. avancem en les perso-
nes amb discapacitats, reconeixem les mancances que
hi ha i la quantitat d'aspectes que cal millorar, després
de dos anys, la quantitat d'aspectes que cal millorar, i
aixó li ho reconec amb humilitat, com ho reconec al
sector, que també em reconeix d'on venim, pero amb
coneixement i amb la perseveran^a que hi estem apli-
cant. I per aixó tenim l'obligació, senyor Cleries. un
cop mes, a vosté i a tota la cambra, d'obrir-Ios el diá-
leg i el coinpromís i l'acord. si és possíble, per millo-
rar en aquesta qüestió.

Senyor Cleries, des del Depanament servim la millor
ciutadania de Catalunya i ens obliguem a donar el mi-
llor de nosaltres mateixos. que és el que estem fent.
perqué també tenim les millors entitats de l'Estat. Ijunts
traurem la torca d'on no la tenim, possiblement. I tots
coneixem les regles del joc de la política, i tots hi ju-
guem, en aqüestes regles del joc de la política. 1 amb
ells -i amb ells- nosaltres som capacos de tants grans
empreses com les quejo li he explicat, si vosté s'ha
pres la molestia d'escoltar. I aquest Govern i aqüestes
entitats som i continuarem sent, i que per molts anys
sigui. un puntal fonamental de la cohesió social i de la
qualitat de vida d'aquest país. Vosté potser no ho veu.
o potser no ho vol veure. pero els fets que li he expo-
sat així ho proclamen.

Moltes grades.

(Remar de veus t alguns aplaudiments.)

El vicepresident primer

Grades, senyora consellera.

Moció subsegüent a la interpellació al
Consell Executiu sobre la política in-
dustrial (tram. 302-00147/07)

L"onzé punt de l'ordre del dia és la Moció subsegüent
a la interpellació al Consell Executiu sobre la política
industrial. En nom del Gmp Parlamentan Popular de
Catalunya té la paraula, per la seva exposició. I'¡Ilustre
diputat senyor Santiago Rodríguez.

El Sr. Rodríguez i Serra

Grades, senyor presiden!. Senyores i senyors diputats.
fa un mes, fa un mes ben bé, teníem una interpellació
amb el conseller de Treball i Industria respecte a polí-
tica industrial. Era una interpellació que venia tot just
a continuació d'una altra que s'havia formulat i que
havia aprofundit en temes económics i les seves reper-
cussions sobre la política industrial. En la que fa un mes
vaig teñir oportunitat de debatre amb l'honorable con-
seller. feiem referencia, feiem mes referencia a l'Acord
estratégic i al seu compliment.

De fet. varem fer una valoració d"aquell Acord estraté-
gic, que gaudeix, gaudia i gaudeix de l'aval deis agents
socials, pero que. al nostre entendre, segurament no era
tan ambiciós com era d'esperar o com era de desitjar.
I nosaltres creiem que aquest Acord estratégic, en el
que consisteix fonamentalment -entre d'altres coses,
pero fonamentalment- és a plasmar aquelles polítiques
que el Govern ja tenía decidides, í plasmar-Íes i obte-
nir, per tant, l'aval d'aquests agents socials.

En qualsevol cas té les seves vittuts, i quedem-nos amb
les vinuts mes que no pas en els defectes. I en aquest
sentit també varem manifestar la nosíra volunta! de res-
pectar perfectament la validesa d'aquest Acord; aixó sí.
vigilant-ne el compliment, v¡gilant-ne molt de prop el
compliment. I especialment ho feiem en aquell mo-
ment, tot just després que havien sorgit algunes veus
discrepants respecte de quin era el nivel I de compli-
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ment d'aquest Acord estratégic per part deis agents
socials especialment.

La Moció que hem acabat presentant respecte d'aque-
lla interpellació té fonamentalment dos blocs amb dos
objectius diferents.

Un primer bloc consisteix a impulsar unes accions deter-
minades, i en aquest sentit fem referencia a quatre tipus
d'accions que al nostre entendre quedaven fluixes, que-
den fluixes. Una primera és 1'impuis de nous projectes
empresarials, vinculats especialment a les universitats
i ais centres tecnologics. Una segona era el desenvo-
lupament del Pía d'ocupació de Catalunya com una
eina que integri fonamentalment les polítiques actives
d'ocupació. La tercera era aprofundir en la descentra-
lització deis servéis d'ocupació per intentar casar les
polítiques actives amb les necessitats especifiques que
es puguin donar en els diferents territoris de Catalunya.
I una quarta. i al nostre entendre important, el desenvo-
lupament del Pía de qualitat com una eina important
per poder avaluar Pendencia de l'ús deis recursos pú-
blics en el cas del Servei d'Ocupació de Catalunya.

El segon objectiu que persegueix la Moció era el del
seguimenl del compliment i l'avaluació deis resultats
de les diferents mesures de l'Acord estratégic. La vo-
luntat no era tant un seguiment intern, que el mateix
Acord ja preveu els mecanismes de seguiment intern
entre els diferents agents signataris d'aquest. sino que
la Moció el que pretenia era que hi hagués un segui-
ment extern, és a dir. que fos, d'alguna manera, el Par-
lament que pogués fer un seguiment del compliment de
les mesures expressades en l'Acord estratégic. Era una
voluntat en aquell moment d'aquella Moció, continua
sent una voluntat. pero també és ventat que s'ha donat
una circumstáncia amb posterioritat a la interpellació.
i és que entre tots els grups parlamentaris -entre tots
els grups parlamentaris- s"ha presentat una proposició
no de llei, precisament, que va en aquest sentit i que,
d'alguna manera, obligaría o instaría el Govern a donar
comptes de l'evolució de les mesures de l'Acord, com
a mínim. dues vegades l'any. I, per tant, valorem posi-
tivament aquesta circumstáncia i, en conseqüéncía, re-
tiraríem el punt 2 de la Moció, que és el que demana
l'articulació de mecanismes de seguiment.

En aquesta mateixa línia, demanaríem al Grup de Con-
vergencia i Unió, que ha presentat una esmena, que és
exactament la mateixa que la Proposició no de llei, que
la retiressin. I també entendríem que per part deis grups
que donen supon al Govern.... l'esmena número 3, que
demana la supressió de l'apartat 2, en ser retirat l'apar-
tat 2, també decauria.

En conclusió, amb la Moció volem posar en evidencia
que no volem fer batalla amb l'Acord estratégic, si-
no que creiem que és una bona eina per afavorír un cli-
ma d'entesa entre tots els agents, pero també diem que
en volem seguir de prop el compliment i els resultats.
i també diem i volem dir que. si no veiem els resultats
adequats. el que farem, el que estem fent i el que con-
tinuarem fent és impulsar l'acció de govern.

El vicepresident primer

Senyor Rodríguez...

El Sr. Rodríguez i Serra

Grades, senyor presiden!. Aquest és el proposit de la
Moció.

El vicepresident primer

Moltes grades, senyor diputat. Pels grups que han pre-
sentat esmenes, en nom del Grup de Convergencia i
Unió té la paraula l'illustre diputat senyor Oriol Pujol.

(Pausa.)

El Sr, Pujol i Ferrusola

Grácies, senyor president. Senyores i senyors diputats,
estava fent una consulta en virtut del plantejament que
feia el senyor Rodríguez a la proposta de I'esmena
que ha fet Convergencia i Unió. A veure, algunes coses
rápides, per aixo, amb relació al que va einbolcallar i
plantejar al seu dia en la interpellació el diputat del
Partít Popular. I no dic perqué seria bo que algún dia
ens ho plantegéssim -perdonin que lio digui així de
ciar, eh?- mes seriosament.

Sobre política industrial, no en tenim prou amb una
interpellació. i sobre política industrial, no en tenim per
parlar-ne i per aprofundir-hi mes amb les mocions sub-
següents a la interpellació. I no és un retret que li faig
a vosté, senyor Rodríguez, perqué nosaltres també ho
hem fet altres vegades. Pero, és ciar, un s'adona que a
base d'anar fent aqüestes, entre cometes, «¡mentones»,
dones bé. sí, anem fent cosetes, no?, pero a mi m'és
igual si s'escapa del control parlamentan o no; el que
m'acaba amoinant és que resulta que. la reflexió impor-
tant sobre política industrial, no la fem -no la fem.
(Veus defonx.) No. un pie extraordinari, no, senyor
Ferran. pero fixi's: si hí hagués un mínim diacord -i
veig que vosté potser assenteix-, i plantejat seriosa-
ment, escolti, encara que sigui en comissió... Ja sóc
conscient que al conseller Rañé aixo de venir a la Co-
missió li fa mes aviat basarda, pero bé, escolti"m, si en
el pitjor deis casos els cinc partas de... (Veus áefons.)
Dones, miri. amb el conseller Rañé i tot, perfecte; els
agafo la paraula. El conseller Rañé, els cinc grups de la
cambra..., intentar fer una reflexió monográfica sobre
política industrial. Estaría bé fer-ho. Molt em temo que
aixo m'acabaran dient que és només una il-lusió, no?

Pero, en tot cas, hi ha una moció. i ens hem de pronun-
ciar sobre la Moció. A veure. la Moció deixa ideologies
al marge i entra en la gestió. I jo celebro que s"entri en
la gestió. en el dia a dia, no? El que passa és que algu-
nes coses comencen ja a ser. per entendre' ns, retornelos
d'aquests que ens cansaren! de sentir.

Hí ha un plantejament que compartim, que és el que es
fa al voltant del Servei d'Ocupació de Catalunya en el
punt 1 .b, c, d, en el qual finalment es diu: escolti, seguir
avancant en un model descentral i tzat del Servei d'Ocu-
pació de Catalunya. Bé, dones, seguim avanc.ant. L'únic
que dic -queja ho vaig dir al seu dia en I'esmena a la
totalitat en el pressupost del 2006- és que aquest model
de descentralizado ha estat dos anys aturat -dos anys
aturat. Es va intentar una cosa que no va sortir. que és
aixo deis consorcis locáis, no va sortir. i finalment, bé.
és ciar, hem de recuperar el model queja s'havia comen-
cat a empényer dos anys enrere. empés per qui l'empe-
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nyia i que en tot cas, senzillament potser perqué l'em-
penyia qui Fempenyia, era dolent. Per tant, estic abso-
lutament d'acord, per tant, senyor Rodríguez, a seguir
avancant, malgrat raturada que hi ha hagut de dos
anys. en un model descentralitzat i propi del Servei
d'Ocupació de Catalunya.

(El viccpresident segon subsíitueix el president en la
direcció del debai.)

N'hi ha un, queésel punt I, lletrao, en el qual es plan-
teja també... Escolti. jo no me'n cansaré, de repetir co-
ses com «la base tecnológica de les empreses», etcéte-
ra, no? El que em comenco a temer és que els que ens
escolten sí que s'acabaran cansant de nosaltres. Parlar-
ne. parlar-ne. francament..., no n'hi ha prou.

Pero bé, en tot cas. l'últim punt feia referencia, com
vosté diu, a l'Acord, i ens fa aquest plantejament. És
ciar, el que passa és que nosaltres. malgrat que se'ns
titila d'oposicíó agressiva, des del primer moment vam
celebrar i vam felicitar i'Acord -des del primer moment
vam celebrar i vam felicitar l'Acord, pero, és ciar, és que
no podem estar dos anys alegrant-nos i felicitant-nos
per l'Acord: voldríem. desitjaríem comencar-nos a ale-
grar i felicitar pels resultats de l'Acord. per les gestions
del dia a dia. senyor Rodríguez, i resulta que ja tocaría
fer-ho i que no ho podem fer. 1 és en virtut d'aixó que
el diputat introdueix el que introdueix i entén o pressu-
posa que en la Proposició no de llei que hi ha en mar-
xa aixó es podria accelerar.

Si és cert que aquesta Proposició no de llei té voluntat
de prosperar, perqué entenc que l'han signat tots els
grups de la cambra, si és cert que es vol cstablir des de
la seu parlamentaria un mecanisme per fer el seguiment
de l'evolució i del grau de compliment deis diferents
conceptes i programes que té l'Acord, si tot aixó és cert,
el plantejament que fa Convergencia i Unió és que aixó
es pugui veure al mes immedíatament directe en pie.
Sol-licito a la cambra, perqué no he tingut temps de
consultar-ho. que el mecanisme. si és possible. que
potser per «novedós» no vol dir que hagi de ser impos-
sible, perqué hem de poder innovar tots una mica.... de
portar a través de la Junta de Ponaveus aquesta Propo-
sició no de llei al mes rápidament possible al Pie. I dic
al Pie directament -i dic al Pie directament. No tenim
cap inconvenient a acceptar la proposta que ens fa el
senyor Rodríguez i fins i tot a votar-li la resta de la Mo-
ció a favor -entenc que ho compartim-. si s'accepta
-perqué ja s"ha signat- que aquesta Proposició no de
llei es vegi directament en pie al mes aviaí possible.
Aquí ja no em pertoca dir si será el Pie de la setmana
vinent o quin pie seria, pero demanaria que... Bé, vaja,
no sé qué justificaría, en tot cas, sinó que jo hagi de
retirar aixó a compte només -només- d"una declarado
d'intencions assumint, com ja hem fet diverses vega-
des, que l'Acord era un bon acord, que l'hetn felicitat...

El vicepresident segon

Senyor diputat...

El Sr. Pujol i Ferrusola

Acabo, senyor president. Que era un bon acord i que
l'hem felicitat, pero que tenim ganes de poder comen-

car a felicitar i jutjar negativainent i positivament con-
secucions tangibles i concretes, i que ara per ara no és
possible.

I no som nosaltres que ho diem; alguns deis signants
son els que ho diuen. Alguns d'aquests signants. que no
han pogut signar la Proposició no de llei, també estari-
en desitjosos que la Proposició no de llei que nosaltres
hem suggerit prosperi, i prosperi al mes rápidament
possible, perqué son ells els que acaben fent declaraci-
ons ais diaris, cansats que l'Acord no es compleixi.

El vicepresident segon

Senyor diputat...

El Sr. Pujol i Ferrusola

Acabo, senyor president, acceptant. per tant, la propos-
ta que ens fa el senyor Rodríguez, del Partit Popular, i
emplazan! la resta de grups, que entenc que ho accep-
taran, que aquesta Proposició no de llei es vegi. senyor
president, al mes rápidament possible en seu parlamen-
taria.

El vicepresident segon

Moltes grades. ¡Ilustre senyor diputat. El Grup Parla-
mentari Socialistes - Ciutadans peí Canvi ha presenta!
també esmenes en aquesta Moció. Per defensar-les, té
la paraula la ¡Ilustra diputada senyora Nuria Segú.

La Sra. Segú i Ferré

Grácies, senyor president. Per defensar les esmenes i
també posicionar-me respecte a la Moció. nosaltres,
avanzar que hem presentat esmenes peí que fa refe-
rencia al punt 1 .d i el punt 2. que la retiraríem vista la
proposta que ens fa el portaveu del Grup Popular, el pro-
posant de la Moció, respecte a retirar el seu punt 2. Nos-
altres hi estaríem d'acord, basicament. com ja s'ha dit.
perqué hi ha una proposició no de llei signada per tots
els grups, com ha dit també el Grup de Convergencia i
Unió, que recull el compromís de tots els grups d'aques-
ta cambra per tal que, en el marc de la Comissió d'Eco-
nomia. puguin coinpareixer. no ja el Govern, sinó tots
els membres de la Comissió de seguiment de l'Acord
estratégic, per tal de poder fer el seguiment de l'evolu-
ció i el grau de compliment d'aquest Acord estratégic.

Nosaltres, recollint les paraules que deia el senyor Pu-
jol, no tenim cap inconvenient que d'aquest tema sobre
una proposició no de llei, si s'ha de veure en un proper
pie o no, dones, a la propera Junta de Portaveus se'n
pugui parlar. Al cap i a la fi, és la Junta de Portaveus la
que acaba decidint, la que regula l'ordre del dia del Pie
del Parlament. És un tema de qué nosaltres no tenim
cap inconvenient poder-ne parlar en aquest marc, tot i
que tenim dubtes sobre si Tesmena es manté si sobre el
punt en qué se sustenta ha estat retirat. Pero bé, com
que. l'Acord, cree que de tots els grups hi és, sobre po-
der substanciar en la Comissió d'Economia aquest se-
guiment de l'Acord estratégic a través de la seva Co-
missió de seguiment i de la seva compareixenfa de la
Comissió de seguiment a la Comissió d'Economia.
nosaltres no hi tenim cap inconvenient. i, per tant. cree
que no val la pena entrar en disquisickms mes decanic-
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ter técnic. de si una esmena es pot votar si el punt so-
bre qué se sustenta ha estat retirat.

Peí que fa referencia al punt 1. que seria, entenc, el que
seria objecte de votado, anunciar-los que hi ha una
proposta de transacció respecte a Tapartat d, sobre el
qual havíem presentat esmenes, que recull una part de
la proposta del Grup Popular i afegeix també a continu-
ado la nostra esmena. I, per tant, si aquesta transacció
és acceptada, com cree que sí que sera, dones, el nos-
tre Grup donaría supon a la part de moció que queda-
ría viva en aquest sentit respecte a la literalitat presen-
tada deis punts a, b i c i la proposta de transacció del
punt d, que suposo, senyor president, que li lliurará el
ponent del Grup Popular.

Moltes grades, senyor president.

El vicepresident segon

Grácies. ¡Ilustre senyora diputada. Per intervenir en nom
del Grup Parlamentan d'Esquerra Republicana, té la
paraula la ¡Ilustre diputada senyora Isabel Nonel!.

La Sra. Nonell Torras

Grácies, senyor president. Senyores i senyors diputats,
bé, davant d'aquesta Moció que ha presentat el Grup
Popular, tal com ha dit la diputada del Grup Socialista,
dones, nosaltres hem retirat l'esmena número 3, ja hi ha
el projecte de transacció a la número 2.

I nosaltres, evidentment, sí que li voldríem dir al diputat
de Convergencia i Unió que nosaltres sí que som serio-
sos; vull dir. seriosos perqué nosaltres fem un acompli-
ment de l'Acord estratégic, i aquest Acord estratégic ha
fet prioritzar accions de govem que ja cstaven previstes
i que han passat a primer pía, amb la qual cosa, dones,
voldria recordar que dins deis pressupostos que aprova-
rem, espero, la setmana que ve hi ha la partida sobre la
recerca, desenvolupament i innovado, i la partida sobre
fmanfament de l'activitat empresarial, amb 221,5 mi-
lions d'euros, que creiem que donen una priorítzació
important a la política industrial del país.

Dones, nosaltres votarem a favor deis punts o, h i c, del
punt número 1 d'aquesta Moció, i res mes.

Grácies.

El vicepresident segon

Grácies. ¡Ilustre senyora diputada. En nom del Grup
Parlamentan d'Iniciaiiva per Catalunya - Esquerra Al-
ternativa, té la paraula Til lustre diputat senyor Jordi
Miralles.

El Sr. Miralles i Conté

Bé, jo cree que al llarg del dia estem fent exercicis de
treball parlamentan, no?, de cara a veure com aproxi-
mem coses. 1 en aquest sentit la proposta que parteix de
la Moció i. a partir d'aquí, punts de trabada deis grups.
parlamentaris..., cree que hi ha una idea que planteja-
va el senyor Pujol que és rellevant, és a dir. que puguem
tractar el tema, perqué ens ocupa i ens preocupa a tots,
en el Pie del Parlainent. Jo cree que aixo fóra bo que la
Junta de Portaveus ho pogués abordar.

Pero, mes enllá d'aixo, la Proposició no de llei no va
només que puguem discutir, analitzar, valorar i impul-
sar el que sembla que tots tenim l'acord i el compromís
de rellangar. els continguts que apareixen en TAcord
estratégic des del punt de vista del control i rimpuls
polític d'aquesta cambra. Es que la Proposició no de
Llei va mes enllá, i jo cree que aixo ens interessa a tots,
també. I és que diu que aquells que son part de la Co-
missió de seguiment de l'Acord estratégic puguin com-
paréixer a la Comissió d'Economia. Dit d'una altra
manera: moltes vegades. alguns que pensen en els agents
socials quan els interessa.... dones, jo voldria escoltar
els responsables deis sindicats, que puguin veure, dir-
nos i valorar on hi han dificultáis, on s'está avancant ¡
on la cosa necessita un major impuls polític transversal
0 d'algun departament. Si només portem la discussió al
Pie del Parlament. ho limitaren! -ho limitarem.

Per tant, jo el que estic dient és: partint de la Moció amb
els continguts almenys de la posició del nostre Grup
Parlamentan, arribar a l'acord deis continguts que s'han
plantejat a la Moció i portar a la Junta de Portaveus el
plantejament que fcia el senyor Pujol, amb el conüngut
de la Proposició no de llei que s'ha acordat. És a dir,
que a la Comissió d'Economia es pugui comparéixer
no com una cosa excloent de Taltra. Perqué, si no. cree
que estem fent un debat sense haver llegit. sense haver-
nos escoltat o potser sense haver tractat bé el que diu la
Proposició no de llei. no el que pensem que diu. I a
veure si fem les coses amb el text de la proposia i no
amb el que ens hem imaginat.

Ens estem enlenent? (Pausa. Veus defons.) Cree que sí.
Perqué, si no, no sé si al final, quan premem el bolo.
tots estarem votant el mateix.

EE vicepresident segon

Grácies, ¡Ilustre senyor diputat. Per pronunciar-se so-
bre les esmenes presentades i les diverses allusions fe-
les quant a metodología, té la paraula l'illustre diputat
senyor Santiago Rodríguez.

El Sr. Rodríguez i Serra

Gracies, senyor president. Bé, nosaltres. de fet. senyor
Pujol, hem presentat o vam fer aquesta interpel lacio no
només per una certa angoixa respecte al compliment de
FAcord estratégic, sino per una certa angoixa respec-
te de la situado i de la política industrial del país, no?
Les circumstáncies ens van conduir cap a parlar mes de
i'Acord estratégic que parlar d'una altra cosa, perbre-
alment vam fer la interpellació perqué enteníem que hi
havien aspectes que estaven en l'Acord estratégic que
no s'estaven complint i, per tant, enteníem que era bo
que se'n parles en el Pie del Parlament i que, en la me-
sura del possible. s'adoptessin uns acords que perme-
tessin dir al Govern: «Escolti'm. avanci en aquesta lí-
nia. i compte que hi estem al darrere. ho estem vigilant.
Avancin en aquesta línia».

1 a nosaltres ja ens sembla bé l'Acord estratégic -ho
hem dit. ho tomem a dir, ho direin les vegades que faci
falta-, perqué és un acord entre tots els agents socials
i el Govem. i ens hi afegim, i creiem que el clima que
genera aixo és bo. Pero també creiem que l'Acord es-
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tratégic podria haver estat molí ambicies i podría haver
abordat molts altres problemes. que. sincerament, cre-
iem que s'han quedat en el tinter.

Pero, hi ¡nsisteixo. no pretenem fer política d'aixó. Ens
sumem a l'Acord estratégic i tirem tots endavant. 1 amb
aquesta voluntat s'ha presentat la Moció.

Anunciar, dones, que, respecte de l'esinena número 2
deis grups que donen supon al Govern, heni arribat a
una transaccional; respecte de l'esmena número I, que
és acceptada. I afegir, per acabar, que d'alguna mane-
ra, dones, també ens sumem a aquesta voluntat de de-
batre aquesta Proposició no de llei que hem signat con-
juntament tots els grups. ja sigui en el Pie o ja sigui de
la forma mes rápida possible, per tal que aqüestes com-
pareixences puguin iniciar-se com mes aviat millor i
puguem fer un seguiment en seu parlamentaria de
l'Acord estraiégic.

Grácies. senyor president, senyores i senyors diputáis.

El vicepresident segon

Grácies, il lustre senyor diputat.

Cridarem a votació... (El Sr. Pujol i Ferrusola demana
per parlar.) El senyor Oriol Pujol...

El Sr. Pujol i Ferrusola

Sí, senyor president, només per un aclariment i per
poder explicar només la posició amb relació a la retira-
da de 1'esmena, per fer l'aclariment final, entenent que
he estat interpellat i...

El vicepresident segon

Té quinze segons per fer-ho.

El Sr. Pujol i Ferrusola

A veure. només dir que en virtut, precisament, de l'ar-
ticle 134.2 del Reglament, el que suggerim és acceptar
la proposta que ens fa de retirar 1'esmena que hem pre-
sentat, entenent que la Junta de Portaveus mirara d'in-
corporar amb relació a aquest article, utilitzant aquest
article, la Proposició no de llei directament en plenari
al mes aviat possible. Que. per tant, la Junta de Porta-
veus, a suggeriment. que el farem en aquest cas en la
propera Junta de Portaveus Convergencia i Unió.... en-
tenc que la Proposició no de llei. signada per tots els
grups. podrá, alenent aquest article, ser vista en Pordre
del diadel plenari.

El vicepresident segon

Grácies, senyor Pujol.

(Pausa llarga. El presiden! es reincorpora a! seu lloc.)

El president

Posem. dones, a votació aquesta Moció, amb el benen-
tés que s'ha acceptat l'esmena número 1 del Grup Par-
lamentan Socialisies, Esquerra Republicana i Iniciati-
va per Catalunya; l'esmena número 2. deis mateixos
grups, s'ha transaccionat, i. per tant, amb la incorpora-
d o d'aquestes dues esmenes. votaríem íntegrament la

Moció... O cal fer votació separada? (Pausa.) íntegra-
ment, molt bé. (El Sr. Rodríguez i Serra demana per
parlar.) Té la paraula, senyor Rodríguez.

El Sr. Rodríguez i Serra

A veure, efectivament. s'ha acceptat l'esmena número
1, i la 2 s'ha transaccionat, i la 3 ha eslat retirada, i el
puní 2 de la Moció també ha estat retirat.

El president

Amb aquests parámetres, dones, posem a votació
aquesta Moció.

Comenca la votació.

Aquesta Moció ha estat aprovada per 119 vots a favor.

Moció subsegüent a la interpellacio al
Consell Executiu sobre la inclusió a
l'escola (tram. 302-00148/07)

El dolzé punt de l'ordre del dia és la Moció subsegüent
a la interpellacio al Consell Executiu sobre la inclusió a
l'escola. Presentada peí Grup Parlamentan d'Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa, té la parau-
la, per a la seva exposició, la ¡Ilustre senyora Dolors
Cainats.

La Sra. Camats i Luis

Grácies, senyor president. Presentem lu Moció subse-
güent a la interpellacio que vam presentar en el darrer
Pie i que feia referencia a l'escola inclusiva. Com que
avui ja n'hem parlat, del model educatiu i que, óbvia-

_ment. a darrere del model educatiu hi ha un model de
societat, en aixó no ens hi reiterarem. I. en tot cas, sí
que volem fer referencia al que ens impulsava a presen-
tar la Moció en el seu moment, malgrat que creiem que
a aqüestes alcades..., perqué ja hem reiterat des del nos-
tre Grup Parlamentan, pero també des de la resta de
grups, tant en aquest Pie com fora d'aquest Pie, en di-
verses ocasions ens hem manifestat tots d"acord en el
fet que la vivencia de la diferencia i de la diversitat a les
nostres aules és un fet positiu. És un element que enri-
queix en els dos sentits, tant aquells alumnes mes dife-
rents, amb mes particularitals, com aquells que ho son
menys. i. per tant. un element a incentivar i a positivitzar.

Tots els estudis, totes les experiéncies ens aboquen a la
necessitat que continúen! aprofundint en la inclusió a
I'escola i que hem de preparar mes i milíor el nosire
sistema educatiu i els seus professionals per fer-ho pos-
sible. Avui existeix una doble xarxa, que és la de l'es-
cola ordinaria i la deis centres d'educació especial, que
en tot cas acaba facílitant que aquells pares que, davant
de les enormes dificultáis que poden arribar a teñir els
seus filis o les seves filies a I'hora d'integrur-se en un
sistema ordinari..., es vegin abocats a trobar com a refugi
els centres especiáis, en lloc de ser una opció priorita-
ria, com entenem que és molt respectable que pugui ser.

Per tant, la nostra voluntat a l'hora de fer la interpellacio
-i avui ara ho expliquen! en el moment de presentar la
Moció- és, sobretot, de poder disposar d' infonnació de
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dades. de teñir la informado, com déiem, necessária
per a poder fer un seguiment de quin és el procés d'evo-
lució de la inclusió deis diferents alumnes amb dife-
rents necessitats educatives i especiáis a les nostres
aules.

En tot cas, nosaltres volíem reafirmar el fet que mentre
no aconseguim la plena inclusió cal donar garanties en
aquest procés ais pares i a les mares, a les famílies.
perqué aixó no siguí una situado d'indefensió. una si-
tuació de frustrado, d'incapacita!; garanties també i
recursos i supon al professorat perqué no es trobin sois
davant d'aquestes situacions, i, sobretot, aprofitar la
xarxa actual d'escoles d'educació especial per poder
esdevenir un recurs mes cap a aquest professorat, cap
ais centres i cap a les famílies i aprontar l'experiéncia
d'aquests professionals.

El dia 22 d'abril de l'any 2004 els portaveus de la Co-
missió de Política Cultural rebíem la compareixenca
de la Plataforma Ciutadana per a una Escola Inclusiva
i de l'Agrupació de Pares i de Nens Superdotats de Ca-
talunya. La doble compareixenca, que ens venia a ex-
plicar la necessitat d'incloure tots els alumnes amb di-
ferents necessitats i amb diferents especificitats en el
nostre sistema ordinari, ens va permetre a tots els grups
comprometre'ns en la necessitat que aquest Parlament
fes un seguiment de quin és l'estat de la inclusió. de
com es troba la situació d'aquests alumnes a les nostres
aules, i de qué cal fer perqué aquest procés d'inclusió
vagi avancant.

L'objecte d'aquesta Moció és fer la feina mes fácil,
aquest compromís que vam agafar els portaveus de tots
els grups, i que sigui des del Departament d'Educaeió
que ens trametin un informe periódic, regular, amb in-
formado de cada curs académic. detallada sobre el que
s'está fent a nivell normatiu i legislatiu, pero també deis
recursos i de les mesures que s'impulsen des del Depar-
tament, per poder anar veient qué cal fer i qué mes hem
de canviar o qué mes hem d'impulsar.

Com que en aquell moment tots els grups parlamenta-
ris ens hi varem comprometre, a la Moció que hem pre-
sentat. a mes a mes, hi ha un parell d'esmenes, nosal-
tres volem aprofitar ja la primera intervenció per dir
que hem arribat a una transacció amb els grups que han
presenta! esmenes, per tant. tenim una proposta trans-
accional que entreguem a la Mesa, i per tant acceptarí-
em. dones, que pogués ser aprovada tal com está trans-
accionada.

El president

La transacció entenc que substitueix tota la Moció,
eh? La transacció substitueix tot el text de la Moció?
(Pausa.) Dones té la paraula per defensar les esmenes,
en primer lloc, el Grup Parlamentan del Partit Popular
de Catalunya, el senyor Rafael López.

El Sr. López i Rueda

Grácies. senyor president. De forma molt breu, és cert,
com ha dit la diputada, la senyora Camats. el dia 22
d'abril vam rebre les associacions per a una escola in-
clusiva. La inclusivitat jo cree que és una política que
en aquest Parlament -i jo cree que es veurá en la vota-

ció d'aquesta Moció- tots hi estem d'acord; és una
política de país, és una política on podem arribar a grans
acords.

Hi ha certs aspectes de la política inclusiva que la Ge-
neralitat ja esta fent. Recordem. per exemple, que
aquest curs s'han creat vint unitats de suport a l'educa-
ció especial en centres ordinaris. és una molt bona no-
ticia per a l'escola inclusiva; hem d"assolir, sobretot i és
importantíssim, la llibertat d'elecció deis pares on vo-
len escolaritzar els seus filis i, per tant. també, quan
parlem de l'escola inclusiva, la llibertat deis pares de
decidir i d'incloure, decidir d'escolaritzar els seus filis
o filies en les escoles ordináries.

Ens queden forca aspectes per concretar, per exemple,
els recursos per a la formació del professorat, les unitats
de suport d'educació especial s'han d" ampliar. Per exem-
ple, hem de parlar del condicionament de molts espais,
que encara en molts col legis és una fita pendent, espais
no només educatius, sino també quan parlem deis men-
jadors; ¡'orientado d'escolarització de filis i filies, que
moltes vegades per manca de coneixement o per man-
ca de vetlladores, algunes escoles, dones, les deriven
cap a les escoles d'educació especial, o, per exemple,
les practiques, les bones practiques que es van produint,
dones, també saber aprofitar aquesta transferencia de
coneixement d'algunes practiques, no només d'aque-
lles practiques des del professorat, sino també d'aquelles
practiques deis pares i deis alumnes que han viscut
Inexperiencia i que poden donar també la seva experi-
encia com a bones practiques.

Son coses que ens queden pendents de regular, per aixó
em semblava que la Moció que havia presentat el Grup
d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa
es podia millorar. es podia completar i que tots junts
podríem assolir, i, per tant, queda com... -suposo que
jahohauráentregat-. no només parlar de l'estat i l'evo-
lució de l'alumnat amb necessitats educatives, sino de
l'estat i Tevolució també de les polítiques d'inclusió
que s'estableixen en el nostre país.

Aquest és el nostre capteniment, aquesta paraula tan de
moda, el nostre capteniment. el nostre desig, i ens con-
gratulem des del Partit Popular de Catalunya que sigui
el capteniment i el desig de tota la cambra, de tots els
grups d'aquesta cambra.

Grades, senyor president, senyora Camats, senyores i
senyors diputats.

El president

Té la paraula. per defensar les esmenes del Grup Par-
lamentan de Convergencia i Unió, l'honorable senyo-
ra Trene Rígau.

La Sra. Rigau i Oliver

Grácies. senyor president. Des de Pescó estant, ja per
anunciar el nostre vot favorable a aquesta Moció i a la
transacció a qué hem arribat. I el nostre Grup votara a
favor, primer, perqué és coherent amb la trajectória
educativa que ha defensat sempre el nostre Grup, per-
qué la política educativa del Govern de Catalunya ha
estat sempre capdavantera en el tema de la inclusió, i

PLE DEL PARLAMENT SESSIO NUM. 75



Serie P - Núm. 64 OIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 15 de desembre de 2005

89

també perqué ens sembla que els informes que es de-
manen esta bé que quedin obligats a un període, a una
periodifícació. Així s'ha posat a l'esmena. i per tant,
també, en consonancia amb la declarado institucional
que avui heñí fet amb relació al día deis discapacitats,
cree que és avinent aquest acord a qué hem arribat tots
plegáis i. per tant, anuncio el vot favorable.

El president

En nom del Grup Parlamentan Socialistes - Ciutadans
peí Canvi, pot fixar la seva posició la ¡Ilustre senyora
Carme Figueras. (Veus defons.) No? Dones la senyo-
ra Flora Vilalta.

La Sra. Vilalta Sospedra

Grácies. senyor president. Des de l'escó. també, per
anunciar el vot favorable del nostre Grup. De fet. el
Grup deis Socialistes - Ciutadans peí Canvi sempre
hem estat uns ferms defensors de Pescóla inclusiva i,
per tant, no podría ser d'una altra manera el fet de ma-
nifestar el nostre vot.

Trobem molt encertat. dones, que s'hagi arribat a una
transacció per part del Grup d'Iniciativa. i trobem tam-
bé molt encertat, dones, que des de la conselleria d'Edu-
cació es remeti aquest informe amb una certa periodi-
citat per tal que els diputats i les diputades puguem anar
fent un seguiment de com es va desenvolupant aquest
sistema d"escola inclusiva al nostre país.

Grades, senyor president.

El president

Senyor Josep María Freixanet, en nom del Grup Parla-
mentan d"Esquerra Republicana de Catalunya...

El Sr. Freixanet ¡ Mayans

Grácies. senyor president. També feni riostra aquesta
Moció subsegüent, básicament perqué el nostre Grup
entén que la integrado forma part essencial de la dig-
nitat humana. Com vam dir en la compareixenga de la
Plataforma Ciutadana per a una Escola Inclusiva, in-
cloure la inclusió en la societat ha de ser un repte, vaja
que en definitiva és un repte de l'educació. pero també
ho hade ser de la societat.

El nostre Grup Parlamentan ha apostat sempre per en-
fortir la qualitat de 1'escola pública i de l'escola concer-
tada compromesa en una educado per a tothom i soci-
alment inclusiva que asseguri la cohesió i promogui la
igualtat d'oportunitats. A mes a mes. com ha dit ja la
diputada Caniats. també és el compromísdels diferents
grups parlamentaris presents en la Comissió de Políti-
ca Cultural, que leiem nostre aquest compromís amb la
Plataforma per fer visible aquest nostre compromís
d'aquest Parlament en el seguiment de tot el que és la
inclusió en l'educació a Catalunya. Per tant, donarem
suport a aquesta Moció.

Grácies.

El president

Grades. La senyora Camats ja s'ha posídonat...

Per tanl, cridem a votado.

(Pausa ¡larga.)

Posem, dones, a votació aquesta Moció, que és el text
de la transacció que ha estat consensuada.

Comenta la votació.

Ha estat aprovada per 120 vots a favor.

Moció subsegüent a la interpellació al
Consell Executiu sobre l'educació
(tram. 302-00149/07)

El tretzé punt de Tordre del dia és la Moció subsegüent
a la interpellació al Consell Executiu sobre l'educació.
Presentada peí Grup Parlamentan de Convergencia i
Unió, té la paraula per a la seva exposició ¡"honorable
senyora Irene Rigau.

La Sra. Rigau i Oliver

Grades, senyor president. Aquesta Moció, com molt bé
ja s"ha anunciat. és subsegüent a la interpellació que
el nostre Grup va presentar al Consell Executiu sobre
l'educació. Va ser una interpellació amb un esperit ge-
néric. pero enteníem que era important fer-la ates el
context en qué ens movíem, era vigílies de l'aprovació
de la LOE. Avui, al Congrés a Madrid s'ha votat la LOE
amb la qual cosa Convergencia i Unió ha pogut demos-
trar el que també vol demostrar en aquest Parlament:
que hi ha una proposta constructiva en el tema educa-
tiu. És per aixó que jo ara m'adreco ais diputats deis
grups que donen suport al tripartit per demanar-los la
coherencia en els seus plantejamenLs i també en el seu
discurs.

Jo ja dic per endavant que és una moció cree que abso-
lutament defensable. no només perqué l'hágim formu-
lat de manera coherent amb el que vam dir a la inter-
pel-lació, sino perqué entenem que és absolutament
assumible i que difícilment s'hi pot votar en contra. De
totes maneres, peí que a mi em consta, és una moció
que no lindra el suport deis grups que donen suport a la
cambra, pero llavors jo els demano una cosa, senyors i
senyores diputades, llavors no ens diguin mai mes que
fem una oposició que no és constructiva, no ens ho di-
guin. perqué després aixó no ho poden demostrar i es
contradiuen.

Nosaltres demanem en aquesta Moció una cosa tan fácil
i clara com que aquell punt de consens tan ampli que va
teñir aquesta cambra a I'hora de definir r educado, el
dret a l'educació en la proposta d'Estatut, que va teñir
de 135 diputats el vot de 135, que aquella expressió que
ens va permetre el consens quedi recolüda en l'anunciat
Pacte Nacional de l'Educació. Ben difícil votar en con-
tra d'aixo.

També demanem que es trameti al Parlament un infor-
me global que recullí els diferents diagnostics i análi-
sis avaluatives que s'han fet sobre el sistema educatiu.
Massa sovint. la premsa, els mitjans de comunicado
fuetegen periodicament l'escola i la societat enviant uns
missatges preocupants sobre el rendiinent. Cada vega-
da que hi ha un missatgc d'aquests, falta la veu del De-
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partament, la veu del Govern per explicar com recon-
duirem la situació per superar aquests mals informes.
Per tant. demanem: agrupein els diferents informes, el
del Consell Superior d'Avaluado, el del PISA, el de
l'OCDE, analitzem els punts clau del sistema i tindrem
les bases per poder elaborar les propostes de la futura
llei d'educació en la mülora de la qualitat. Un treball,
simplement. sistemátic. possible i, fins i tot, rapid de fer.

Demanem, també, que s'acabi aquesi malestar que hi
ha en els centres, a partir d'un anunci que s'ha fet, en-
tenem que fora d'hora i de manera parcial, amb relació
a la sisena hora a l'escola primaria. Corren tota mena de
missatges. s'está parlant sobre el tema amb informaci-
ons parcials, amb acords sindicáis no reafirmáis, en
base a un pacte que no s'ha fimiat, sense saber si es fará
a partir d'ampliació de professorat o a partir del profes-
sorat existent i el que és mes preocupant, sense saber
qué és fará amb aquesta sisena hora. Com que no ens
posem d'acord i el Departament i el Govern no fa pú-
blic quines son les claus deis déficits del sistema, qui-
nes son les propostes de millora, no sabem encara com
omplirem aquesta sisena hora, que jo ja els anuncio que
hi estem d'acord. pero que hem de saber quin sera el
seu contingut i així tranquil litzar els centres.

Demanem, també, que es trameti l'estudi de costos del
lloc escolar a primaria i a l'ensenyament secundari en
els altres nivells concertats. I aixó, per qué? Perqué si
avui mateix hem acabat d'aprovar la LOE a Madrid,
amb l'aportació tan imponant de Convergencia i Unió,
que diu que durant cinc anys s'arribará a la gratuita!
deis móduls concertats. necessitem saber quin és el cost
de l'ensenyament per poder aplicar i per poder ser co-
herents aquí, allá i al carrer. Simplement aixó. I també
els demanem que tinguem un estudi comparatiu sobre els
órgans i competéncies relatius a la direcció de centres.
Jo ja els dic que aquest punt ja no té la mateixa vigen-
cia de quan el vaig presentar, perqué, finalment, hem
aconseguit a través de les esmenes de Convergencia i
Unió que s'identifiqui la direcció deis centres com a
órgan de govem, que es reconegui la seva professiona-
litat, la seva fundó de representar l'Administració i el
centre i tornar-li el carácter de govern que necessita i
que a tots els pa'ísos té la direcció deis centres.

Per tant, unes propostes que son básiques per poder
avancar en aquest consens educatiu, queja va arrencar
en la proposta d'Estatut, en el capítol de drets i deures.

Grades, senyor presiden!.

El president

Ha presentat esmenes el Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya, les pot defensar l'illustre senyor
Rafael López.

El Sr. López i Rueda

Grácies. senyor president. Senyores i senyors diputats.
senyora Rigau, nosaltres estem básicament d'acord
amb la Moció que ha presentat, només el que hem fet
és un petit afegitó, un sisé punt, que considerem impor-
tan! i clau, perqué tot procés de revisió, d'avaluació, tot
procés de fer una análisi diagnostica del sistema, de
com funciona el sistema, de quins son els resultáis del

nostre sistema, han de teñir també un pía. pensem, un
pía annex, un pía subsegüent de millora. I per aixó nos-
altres li hem presentat aquest sisé punt que seria molt
basicament elaborar un pía de millora de les competén-
cies básiques de I'alumnat cátala, que es centrin sobre-
tot en les mancances detectades en els processos d'ava-
luació nacionals i internacionals, que és ¡mportant.

Ja sé que alguns dirán o no sé si els que donen suport
al Govern ens dirán que aixó ja s'ha anunciat de fer.
Nosaltres aquí tenim algunes diferencies i ja anuncio la
nostra oposició amb una proposició no de llei. Hi han
dues maneres de fer una prova diagnostica, una prova
diagnostica com s'ha fet, per exemple. a la Comunitat
de Madrid o com es fará ara a la Comunitat de les liles
Canáries. la Llei d'educació de les Ules Canáries ho diu
que és una prova voluntaria a tots els centres per conéi-
xer, per teñir una dada molt mes «potent» -una altra
paraula de moda actualment en la política catalana-,
molt mes potent i per anulitzar. I una altra és la vía que
ha decidit la conselleria d'Educació, que és fer una en-
questa, una enquesta d'uns cinquanta, seixanta. setan-
ta centres, encara no sabem quants centres, i a partir
d'aquí. de 1'enquesta. que, casualment, és la mateixa
mostra que servirá a l'hora d'analitzar PISA, dones, a
partir d'aquesia enquesta es decidirá quins son els re-
sultats. Nosaltres pensem que és molt important, per a
altres polítiques també, que tampoc no és el cas del
debat d'actualment. els resukats escolars centre a cen-
tre, pero també és molt important per veure quines son
les competéncies básiques de l'alumnat cátala fer que
la mostra sigui al mes amplia possible, sempre volun-
taria, com s'ha fet a Madrid i com s'ha fet a Canáries,
per aixó és bo recordar-no. I aquesta política és una
política que s'está fent a molts govems de la Unió Eu-
ropea, i vull recordar, per exemple, el darrer llibre blanc
que ha presentat el Govern británic. que precisament
una de les apostes fortes i clares és, precisament, aixo,
és aqüestes proves de diagnóstic a tots els centres per
poder delimitar, per poder veure quines son les compe-
téncies básiques i poder exercir un pía de millora.

Per aixo em semblava que la nostra esmena d'edició.
dones, donava mes sentit, tancava el cercle. per dir-ho
d'alguna forma, d'avaluació i després. també, d'aquesta
avaluació de diagnóstic fer una acció per poder assolir
unes competéncies básiques molt millors en el futur.

Grácies, senyora Rigau. senyores diputades, senyors
diputats. Senyor president.

El president

Té la paraula, per fixar posició en nom del Grup Parla-
mentari Socialistes - Ciutadans peí Canvi. la ¡Ilustre
senyora Flora Vilalta.

La Sra. Vilalta Sospedra

Grácies, senyor president. Senyores i senyors diputats.
d'entrada anunciar, dones, que nosaltres no donarem
suport a aquesta Moció que ha presentat el Grup de
Convergencia. Entre altres coses, ens sembla també que
és una moció que és una mica un totion revolotum, peí
que fa, dones, al que se'ns proposa per aprovar, i per
altra banda, també creiem que el que es recull en aques-
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ta Moció son coses queja a bastament s'han explicat
per part de la consellera, ja sigui en l'hemicicle, ja si-
guí a nivell de la Comissió de Cultura.

Nosaltres sabem i podem veure en el día a dia que el
Govem es un govern compromés en el tema de l'edu-
cació, que fruit d'aquest compromís ha estat el Pacte
nacional per l'educació i que aquest niateix pacte naci-
onal que ha estat treballat, dones, des de molts ámbits
i que ha tingut la participado deis sindicats, del profes-
sorat, deis ajuniamenls, de les associacions de pares i
mares, deis representants deis centres públics i deis
centres priváis, recull ja. en aquest niateix Pacte naci-
onal, recull la proposta que s'estableix al sistema edu-
catiu, el sistema públie educatiu. que és una de les co-
ses que vostés proposaven. I que aquest sistema públie
educatiu esta integrat per centres públics i. també, per
centres privats concertats, amb una finalitat molt clara
que és la de satisfer el dret a l'educació deis ciutadans
i les ciuladanes i també atendré les necessitats que té
plantejades la societat catalana, en un marc d'igualtat
d'oportunitats i de llibertal dintre de l'ensenyament.

Peí que fa en aquesta especie de íotwn revolotum que
nosaltres diem, vostés també apunten aquí el tema de la
sisena hora i nosaltres els diem que la sisena hora tam-
bé está, s'emmarca dintre d'aquest procés que també es
presenta en la negociació del pacte i que es tracta d'una
mesura que creiem que afavoreix la qualitat i está din-
tre d'aquesta negociació i que, com també ja ha dit re-
petides vegades la mateixa consellera, caldrá prendre la
decisió de la seva implementació, pero que, evident-
inent, que aquesta decisió ha de passar per un esforc
pressupostari important i així ja en els pressupostos del
2006, que la setmana que ve aprovará aquest Parla-
ment, dones, ja está contempla!.

I peí que fa a tot el tema, dones, de l'avaluació del
mateix sistema educatiu. dir-los també -i vostés ho sa-
ben a bastament- que el Departament d'Educació ha
presentat ja un pía, un pía d" avaluado, un pía que ha de
ser un instrument per prendre decisions i per millorar el
mateix sistema educatiu. que les accions que s'avaluaran
dintre d'aquest Pía son el sistema d'indicadors, els estu-
dis d"avaluació i les recerques d'avaluació i que aquest
Pía. dones, es desenvolupará en diferents ámbits. L'ám-
bit de l'avaluació del mateix sistema, deis mateixos
centres educatius, deis servéis educatius, deis plans i
deis programes, deis agents de l'educació i, també,
dones, de la inspecció i de l'Administració.

Avancar-los, també, que. cosa que també se'ls vadirja
en aquest hemicicle, que el proper any. l'any 2006. es
comencará per fer una avaluado amplia de TESO i que,
com que és un pía plurianual. al llarg deis anys s'ani-
ran fent la resta d'avaluacions. El 2007 s'iniciaria l'ava-
luació d'educacíó primaría; 2008, la formado profes-
sional, i 2009 sacabaria. dones, amb els batxillerats. I
evidentment, i no podría ser d'una altra manera, que
aquest Parlament tindra el resultat i estara puntualment
informat de quíns serán els resultats de tots aquests es-
tudis evolutius que portaran, sens dubte. a una millora
del nostre sistema educatiu i alhora també faran front a
totes aquel les necessitats que últimament s'estan veient
i a totes aquelles mancances que s'han detectat. Man-
cances que. per altra banda, evidentment ningti es deu

pensar que en dos anys s'han produít, eh? 1. per tant.
nosaltres, davant de tot aixó, entenem, dones, que no
podem donar supon a aquesta Moció, perqué tot aixó
que vostés proposen está ja recollit en els diferents
plans ¡ projectes que se'ns han presentat.

'Grades, senyor president. Senyores i senyors diputáis.

El president

Senyor Freixanet, pot fixar la posició del Grup Parla-
mentan d'Esquerra Republicana.

El Sr. Freixanet i Mayans

Grácies. senyor president. Amb brevetat. no entraré, la
senyora Vilalta ha reflectit tot un argumentan, dones,
del perqué no donaríem suport a aquesta Moció.

De tota manera, una mica vull parlar del que acaba de
dir ¡'honorable diputada. És a dir, l'honorable diputada
ha fet un esment a la Llei aprovada avui al Congrés deis
Diputáis i. d'alguna manera, s'ha atribuit -s'ha atribu-
Vt—jo cree una mica deslleialment, legítimament, pero
deslleialment. dones, alio de dir «grácies a Convergen-
cia i Unió», jo cree que ho ha repetit sis cops, eh? He
tingut la voluntat de comptar-ho. És a dir que grácies a
Convergencia i Unió hem salvat l'educació de l'Estat
espanyol. Home, a veure, jo cree que tots els grups
-tots els grups- hi han participat de manera important.
han fet les seves aportacions i si vosté -si vosté- s'ha
llegit bona part del que ha anat apareixent del Pacte
nacional per l'educació. vosté veurá que és una llei.
voslé veurá que la LOE és una llei impregnada de l'es-
perit i la lletra del Pacte nacional per l'educació. I aquest
pacte nacional, que no és de cap Departament. que no
és del Govern, sino que ha de ser de tota la comunitat
educativa, evidentment, qui l'está impulsant és el De-
partainent d'Educació.

Per tant, jo només, per seguir una miqueta. volia fer
referencia a la interpellació que vosté va fer l'altre dia.
Coincideixo bastant amb el que ha dit la senyora Vilalta
i és veritat que vosté 1'altre dia fer una interpellació en
la qual va tocar molts temes i, evidentment, la Moció
subsegüent -la Moció subsegüent- també comporta
aixo. Jo no diré un tolum revolutwn, sitió que, d'algu-
na manera, sí que no esta dina del tot ben encadenat, no?

És a dir, jo cree que vosté en el primer punt, que és en
el que voldria fer incís, perqué Convergencia i Unió deu
haver votat la LOE. Es a dir, vosté en el punt número 1
ens parla del servei d'interés públie, i l'altre dia ho va
remarcar dues. tres, quatre vegades de manera molt
important, perqué vosté deia «vostés s'han ficat al cap
del servei públie d'educadó», i aquest matís -aquest
matís- que vostés hi donaven molta importancia, tal
com ha quedat reflectit en la LOE, ha quedat reflectit
com a servei públie d'educació. I com s'ha dit abans.
aquest servei públie d'educació per a nosaltres i cree
que per a tothom, en aquests moments. menys, en tot
cas, el Partit Popular que ha votat aquesta Llei en con-
tra, eh?, aquest servei públie d'educació contempla els
centres públics i contempla també els centres concertats
que tinguin aquesta missió de servei públie d'educació.

Jo cree, tan sois per aquest punt, és a dir. s'ha de trobar
la coherencia -la coherencia-, és a dir. aquí som total-
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ment autónoms del que puguin aprovar a Madrid, és
obvi, pero, en tot cas, el seu Gmp Parlamentan hauria
de lenir aquesta coherencia i que el que vostés presen-
ten aquí, després allá acaben votant també una altra
qüestió diferent de la que havien proposat en aquí. És
adir, jo cree que és una mocióque nosaltres la votarem
en contra, de tota manera vosté ha parlat i ha demanat
de construir plegats, eh? I jo, realment, els faig aques-
ta demanda que tinguin aquesta voluntat, quecrec que
la teñen. Mai -mai- criticaren! la seva posició des de
l'oposició: vostés han de fer la seva feina, pero els con-
videm perqué l'educació, ja sap vosté, és massa impor-
tant per no cercar, per no buscar el consens i l'acord.

S'ha fet molt bona feina, cree, perqué sigui possible
signar el Pacte nacional per l'educació, i cree que en el
moment que sigui presenta! i signat definitivament tin-
drein el gran repte de fer la llei catalana d'educació. I
aquí, dones, óbviament. ens haurem de mullar una al-
tra vegada tots plegats i haurem de ser capacos, dones,
d'assolir aquest consens, perqué l'educació del país,
com s'ha dit abans en una interpellació anterior, no pot
esperar inés que tots plegats fem un salt endavant en el
nostre sistema educatiu.

Grades, senyor president; grades, senyores i senyors
diputa ts.

El president

Senyora Dolors Camats, té la paraula.

La Sra. Camats i Luis

Gracies, senyor president. En tot cas nosaltres també
volem anunciar el nostre vot en contra de la Moció. Dir
a la senyora diputada proposant que, en tot cas, potser
nosaltres no direm que no és una moció constructiva,
en tot cas el que ens pot semblar és que és un pél inte-
ressada en alguns punts. Per tant, no li direm construc-
tiva sino interessada.

Vosté parla de la necessitat d'avaluar-ja s'hi han referit
anteriorment- quan hí ha dissenyat tot un pía d'avalu-
ado que -contestant també el que deia el senyor Ló-
pez- no és només un sistema d'enquestes. sino que re-
cull bona pan d'indicadors que fan referencia ais
centres, a l'alumnat. ais recursos i al professorat. És tot
el desplegament i la construcció de diferents sistemes
d'avaluació, precisament, per donar llum al que está
passant en el nostre sistema educatiu i no teñir avaluaci-
ons sectorialitzades. I després perqué fa referencia a te-
mes que encara están oberts. El pacte nacional de l'edu-
cació i la sisena hora son propostes importants que
están sobre la taula i que teñen moltes conseqüéncies,
pero que ens sembla que precisament son aixó, propos-
tes, i que el debat está obert. Per aixo déiem que ens
semblava, en aquest sentit, d'interés.

A nosaltres ens agrada -no li no amagarem— la propos-
ta que el mateix Pía nacional d'educació té inicialment
sobre la definició de l'educació com a servei públic. I
ja li hem dit que també és la proposta que fa la LOE. A
nosaltres ens agrada mes, i ens agradaría que algún dia
discutíssim realment i amb arguments qué els espanta,
tant de dir que l'educacióés un servei públic. Perqué,
que sigui un servei d'interés públic, els agrada molt

mes i s'hi senten mes cómodes? Qué els espanta que
sigui un servei públic i qué els espanta darrere d'aquest
debat?

Perqué, sincerament, potser la ciutadania també es
mereix i té el dret de conéixer els arguments que hi ha
darrere d'aquest temor que parlem de l'educació com
un servei públic. A nosaltres ens agradaría que algún
dia ho puguem afrontar realment.

I després, no ens barregi aJtres equilibris que hem acon-
seguit, perexemple, en l'article 21 de l'Estatut, perqué
sí vol algún dia també farein historia de com hem arri-
bat a aquests equilibris.

Gracies.

El president

Senyora Irene Rigau, pot posicionar-se sobre les es-
menes.

La Sra. Rigau i Oliver

Només les esmenes? (Pausa.) Tot i saber ja per enda-
vant el resultat de la votació. acceptem perfectament
l'esmena perqué entenem que permet, si es vol. concre-
tar mes aquesta informado necessária, que el Parlament
cree que té dret a teñir, per poder valorar adequadament
la proposta de pacte i per conéixer les bases de la futura
llei. En tot cas, és una informado que vostés. amb el
seu vot, ens negaran i que nosaltres continuarem dema-
nant.

Gracies, senyor president.

El president

Cridem a votació.

(Pausa Uarga.)

Posem. dones, a votació aquesta Moció sobre l'educa-
ció, presentada peí Crup Parlamentari de Convergencia
i Unió.

Comenca la votació.

Ha estat rebutjada per 51 vots a favor i 69 vots en contra.

Moció subsegüent a la interpellació al
Consell Executiu sobre les infraestruc-
turas (tram. 302-00150/07)

El catorzépunt de I'ordredel diaés la Moció sobre les
infraestmetures. presentada peí Grup Parlamentari de
Convergencia i Unió. Té la paraula per a la seva expo-
sició l'illustre senyor Josep Rull.

El Sr. Rull i Andreu

Moltes gracies, senyor president. Senyores i senyors
diputats. presentem aquesta Moció subsegüent. que
s'escau perfectament amb la interpellació que vam dur
a ternie ara fa un parell de setmanes al conseller de Po-
lítica Territorial i Obres Publiques. Quin era l'objecte
d'aquella interpellació? Era un acord signat peí Depar-
tament de Política Territorial de la Generalitat i el Mi-
nisteri de Foineut espanyo!. un acord que es mou en els
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termes, en els parámetres habituáis del Govern, i con-
cretanient del Departament de qué és titular Joaquim
Nadal, que és básicament fum. Es a dir. abans el senyor
Cienes parlava del Govern del PowerPoint, no?, de fer
grans explicacions, grans gráfiques. En el cas del De-
partament de Política Territorial seria el Govem de les
¡listes, de les llistes incomplibles. Ens va venir el con-
seller Nada! de Madrid i ens va dir: «Hem portat aquí
una relació d'actuacions futures. amb una inversió
multimilionária». Pero si gratávem, qué véiem?Véiem
que al darrere no es podía concretar massa res. Per qué?
Perqué no hi havia cakndarització de les actuacions. no
hi havia una pressupostació any per any.

Vegem també quin és el nivell d'inversió real del Go-
vern de l'Estat. Escoltin. el Govem de l'Estat inverteix
cada any la meitat del que hauria d'invertir per fer pos-
sible la virtualitat d'aquest conveni. Aquest és el mateix
argument queja hem emprat abans. Pero a mes a mes
hi ha una filosofía que. des de la perspectiva de Conver-
gencia i Unió, és una opció nacionalista, la considerem
inadmisible, que és de dir: «Com que no tenim diners»
-mirin la perversitat- «el que farem sera cedir una car-
retera bona a Madrid al Govem espanyol perqué hi in-
verteixi. i a canvi nosaltres ens quedem una carretera
menor». Al mateix senyor Manel Nadal, secretari de
Mobilitat, se li va escapar i va dir: «Nosaltres ens que-
dem la carretera per anar a buscar bolets -per anar a
buscar bolets-, i l'Estat es queda la carretera bona, di-
guem-ne». L'Estat es queda la carretera C-26, entre Olot
i Ripoll, i nosaltres. la Generalitat, la carretera nacional
260, entre Olot i Ripoll per Vallfogona de Ripollés.

Dones, escoltin. aquest és el tema greu. Saben que, el
dia 30 de setembre. vani aprovar en primera instancia
un Estatuí? Saben qué deia en materia d'infraestructu-
res? I sobretot m'adreco a Esquerra Republicana, que
també és un partit, diguem-ne, d'obediéncia estricta-
ment catalana, que diu: «Correspon a la Generalitat la
competencia exclusiva en materia de xarxa viária en tot
l'ámbit territorial de Catalunya. Integren aquesta xarxa
les carreteres. els tunéis, les autopistes i les altres vies,
amb independencia de llur qualifícació, funcionalitat,
accessibilitat, connectivitat i titularitat». I al cap d'un
mes d'haver aprovat aixó, el conseller Nadal va a Ma-
drid i signa un protocol cedint la titularitat d'una carre-
tera. Mai, senyores i senyors diputats. mai des de 1980
la Generalitat de Catalunya no havia cedit la titularitat
de cap infraestructura a l'Estat. Ha hagut d'arribar el
tripaitit per fer-ho.

I. per tant, qué diu aquesta Moció? Diu, primer, retor-
nar aquesta competencia, i -dos- comprometre'ns for-
malment i solemnement a no cedir cap altra titularitat.
Demanem rebutjar aquest protocol, per aquesta qüestió
filosófica, tomar-lo a reelaborar excloent aquests ele-
ments, que els considerem indignes en el moment que
estem -indignes d'aquest Govern- i. evidentment, in-
tentar donar recursos económics perqué aixó no sigui,
diguem-ne, fum, sino que hi hagi alguna cosa mes.

Qué mes demanem? Demanem que es consideri inad-
missible el baix nivell d'inversió previst en el Projecte
de pressupostos generáis de l'Estat. Es torna a desinver-
tir el 14.4 per cent. El mateix conseller Nadal, en un
rampell de sinceritat, diu: «Ei. és que és inadmissible el

que está fent l'Estat a Catalunya». Votin-ho -votin-ho.
Es a dir, el conseller Nadal ho va dir; ara vostés teñen
l'obligació de fer-ho, de votar-ho.

També aprontar una moció del Senat que plantejava un
pía a Catalunya d'infraestructures, justament per supe-
rar aquest déficit historie.

I en darrera instancia, instem el Consell Executiu a pre-
sentar en un termini de tres mesos una proposta calen-
daritzada de rescat. de supressió de barreres i de sub-
venció de peatges a Catalunya, tant de titularitat propia
com de l'Estat. Esquerra Republicana diuen que han
aconseguit dotar el fons a Madrid, el Fons de rescat de
peatges. Molt bé -molt bé-, endavant. ara teñen la pos-
sibilitat de dir: «Posem negre sobre blanc, calenda-
ritzem, diguem quins peatges volem rescatar a Cata-
lunya». Perqué, escolti, entre la Catalunya lliure de
peatges que promeíien vostés i el que están fent hi ha
una diferencia massa abismal.

En tot cas. per coherencia, per coherencia nacional i
nacionalista, els demanem el vot favorable, com a mí-
nim a Esquerra Republicana.

Grácies, senyor presiden!, senyores i senyors diputats.

El president

Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya, l'illustre senyor Josep Llobet,
perdefensar les esmenes presentades.

El Sr. Llobet Navarro

Grácies, president. IHustres diputades i diputats. bé.
nosaltres restem exclosos de ser indignes o no, en pri-
mer lloc perqué no som nacionalistes i, per tant. en el
seu moment quan ens va vindre aquest punt, a aprovar,
de l'Estatut, hi vam votar en contra. I, per tant. nosal-
tres entrarem en una argumentado de l'exposició que
havia fet. que compartim en bona part, menys els dos
punts, que son l'esmena de retirada deis punts a i b.
perqué ja sap molt bé el senyor Rull quejo I¡ dono su-
port en moltes de les seves ínicíatives, que és un parla-
mentari brillant, pero quan entrem ja en tenia de com-
peténcies. o no. sempre li dic el mateix: «Deixem-ho
per mes endavant, mirem a veure al final com quedará
aquest Estatuí, si s'aprova o no, i a partir de llavors
assumirem o no el que s'hagi aprovat al Congrés de
Diputats».

Bé. nosaltres evidentment a la resta de punts els dona-
rem suport. Es una proposta de Moció de la qual els
diferents comentaris que va fer son del tot adients.
L'any anterior el president de la Generalitat va fer el
comentari que les infraestructures a Catalunya havien
sigut un any perdut: el primer any de mandat del tripar-
tit. Aquest any també ha sigut un any perdut en la inver-
sió d'infraestructures de l'Estat a Catalunya. Després,
si de cas, m'hi referiré.

També és evident que comparteixo, quan es deia que un
deis problemes mes importants és -i denunciat per la
mateixa Cambra de Contractistes- que estem al voltant
d'una inversió. d'execució del pressupostat per al 2005.
que podem arribar com a molt -com a molt- al 45 o al
50 per cent del pressupostat Tany 2005, queja era una
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baixa del que s'havia pressupostal l'any 2004, amb uns
pressupostos que havia deixat preparáis el Govern del
Partit Popular; uns pressupostos que l'any 2005 havi-
en tingut una baixada important d'un punt i mig, i aquest
any torna a ser una baixada de dos punts i se sitúa la
inversió a Catalunya per part de l'Estat al voltant del
14,4 per cent.

I amb relació ai conveni -hi feia referencia el senyor
Rull-, evidentinent, el seu comentan, la referencia que
va fer en la intervenció és evident: es contempla un
conveni amb uns 7.000 milions d'euros d'inversió en
set anys, i per tant uns 3.000 milions i escaig entre la
Generalitat i el Govern de l'Estat. I per a aquest any
2006. en infraestructures viáries, ens trobem una inver-
sió únicament de 200 milions d'euros; per tant, amb
una baixa ja prevista per a aquest any de mes del 40 per
cent del que teóricament s'havia de pressupostar, no?
Un PEIT, un conveni. que nosaltres hem denunciat.
perqué no deixa de ser allargar set anys mes alió que ja
havia aprovat el seu dia el Partit Popular amb el PEIT
2001-2007 i rebaixar les quanties. Parlemd'unesquan-
ties que en aquell moment e! Partit Popular contempla-
va per a Catalunya de mes de 4.284.000.000 d'euros, i
ara serán 3.8O5.0O0.O0O d'euros per part de l'Estat a
Catalunya.

I falten moltes inversions! I, sobretot, una de les inver-
sions sobre qué hi havia un compromís per part del tri-
panitd'arrencardel Govern de 1'Estat..., la inversió per
financar el desdoblament de l'Eix Transversal, on está,
aquest financament? I on estara la inversió, amb el PTB
presentat, per a la construcció del famós eix transver-
sal ferroviari? Es fará?

Bé. jo cree que, evidentment, vostés saben perfectament
que teñen molts problemes. Per aixó es fien a vint anys
vista, perqué després ningú els pugui anar a buscar ra-
ons. perqué saben que llavors vostés no govemaran.

I. per tant. nosaltres donem supon a la Moció que pre-
senta el Grup de Convergencia i Unió, que presenta el
senyor Rull. Si no accepla les esmenes presentades ais
punts a i d, que tinc la sensació que no les acceptará,
votaríem en contra en aquests dos punts.

Moltes grades.

El preside nt

Poden fixar seguidament posició els grups parlamenta-
ris. I. en primer lloc. el Grup Parlamentan Socialistes -
Ciutadans peí Canvi, Pillustre senyor Roberto Labandera.

El Sr. Labandera Ganachipi

Grades, senyor president; grácies. senyors diputats i
senyores diputades. Miri, senyor Rull, vosté s'ha ins-
tallat en l'estratégia del «no», que és una estrategia, i no
se m'enfadi, pancartista i extraparlamentaría. Jo cree
que falta poc per veure'l davant d'aquí. del Parlament,
cada dijous a la tarda amb alguna pancarta d'aquestes,
que em sembla que en algunes ja ha sortit, perqué ho he
vist a la premsa. Pero, de totes formes, en?, aixó reque-
reix mes practica i mes musculatura de la protesta.

Pero estrategia del «no» a la inversió a Catalunya. Nos-
altres no podem donar suport a una moció que parla de

no invertir a Catalunya. Si vosté hagués dit: «Miri, fem
una moció per demanar mes calés per a Catalunya, mes
recursos per a Catalunya», home, evidentment, aques-
ta encara la podríem discutir. Pero que vingui vosté
amb una moció que digui..., quin nacionalista, a mes a
mes, eh?, que vingui i digui: «Rebutgem el que s'ha
acordat i s'ha pactat. que son mes recursos per a Cata-
lunya». No ais acords amb l'Estat; no al planejament de
les infraestructures; no a la millora de la connectivitat;
no a una xarxa sostenible en aquesta materia; no a la
consolidació del corredor mediterrani; no a l'eix piri-
nenc. Perqué aquest joc que ha fet vosté, absolutament
demagógic, sobre la nacional 260. quan passa per...
(Veits defons.) O Olot - Ripoll, la del túnel de Collabós.
Per qué se la queda l'Estat? Perqué l'Estat sera el que
fará tot l'eix pirinenc. Per qué ens quedem la «carretera
deis bolets» -digníssima activitat. eh?. la deis boletai-
res, evidentment. Per qué ens quedem aquesta altra
carretera? Justament en fundó d'aixó. de guanyar mes
recursos per a Catalunya.

1 vosté ho posa com un tema de la patria. Si la patria és
un intercanvi de carreteres. a poca cosa arriba el seu
patriotisme. El patriotisme essencial és el patriotisme
de construir un país, eh?, en base justament a teñir mes
recursos i major capacitat de negociado. Vostés van aca-
bar el seu Govem amb un conseller que no volia anar
a negociar a Madrid i que cada vegada que arribava el
tema del debat de l'aigua, tots ho devem recordar, li
agafaven mals de panxa. Pero nosaltres tenim conse-
llers que se'n van a Madrid i breguen a Madrid, i obte-
nen els acords que son necessaris per a aquest país.

No a la demanda deis sectors econbmics i socials; no al
que demana la Cambra de Comerc. Vosté pot anar a la
Cambra de Comerc i dir ais representants de l'econo-
mia d'aquest país que no vol aquesta inversió? Vosté té
els bemolls -per dir-ho musicalment- d'anar a la Cam-
bra de Contractistes de Catalunya i dir al president que
no vol la inversió. quan. a mes a mes, ha felicitat públi-
cament el conseller Nadal per la inversió en materia de
xarxa viaria?

Senyor Rull, jo cree que vusté s'ho ha de fer mirar,
perqué aquesta tendencia extraparlamentaría i pancar-
tista que li ha entrat darrerament va en contra justament
d'alló que també li ha dit en Llobet: «A vegades sem-
bla brillant». Pero jo cree que no, que és retórica, pura
retórica del «no», que no ajuda perqué el país funcio-
ni, que no ajuda perqué Espanya, el poblé d'Espanya,
entengui qué hem de fer de Catalunya. I el Govem de
1'Estat..., perqué, cada vegada que vosté diu aixó, el
senyor Solbes, si sentís aquest debat, estaría la mar de
content. Diu: «Tinc 3.400 milions d'euros amb qué em
podré dedicar a fer altres obres en el país». Aixó. se-
nyor Rull, no és de rebut. No va bé -no va bé-, és un
camí equivoca!. És un camí com el de la pobra boja
Ofelia. Us en recordeu. no? La dona de Hamlet. que. al
final, acaba suicidant-se. Vosté está en el camí d'Ofélia,
prácticament, un camí absolutament ofelia. (Forta re-
mar de veus.) Tot ho veu malament. el món esta pie de
boires. i és un discurs queja coneixein.

Jo li podria dir que el Govern treballa i treballa bé. Li
diré una altra cosa: miri, pregunti al president del Con-
sell Comarcal de la Garrotxa. que. si no m'erro. és del
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seu partit, qué opina d'aquest canvi, d'aquest imercan-
vi. de les carreleres. Pregunú-li-ho-pregunti-Ii-ho; pre-
gunii-ho al Consell Comarcal del Ripollés; pregunti-ho
a la resta del territori. Hi están a favor. Miri, están a
favor... (Veas defons.) No, están a favor no deis bolets.
senyora diputada; están a favor d'aquest intercanvi per
incrementar els recursos alia on calen, i aquesta és la
feina que fa el Govern.

Deixo el tema de peatges per al senyor Vigo, perqué, a
mes, eh?, el senyor Vigo realment ho fa d'una forma
espléndida i li pot respondre aqüestes pulles de carác-
ter nacionalista que també ens dedica. La patria és tre-
ballar cada día perqué el país funcioni...

El president

Senyor diputat...

El Sr. Labandera Ganachipi

...i aquest Govern ho fa. Aixó és el patriotisme. (Crits
de «Molt bel» en un sector de l'hemicicle.)

Grácíes, senyor president; grades, diputades i diputats.

El president

El senyor Pere Vigo té la paraula, en nom d'Esquerra
Republicana.

El Sr. Vigo i Sallent

Grácies, senyor president. Senyores diputades. senyors
diputats. bé, em sentó especialment concemit per aquest
debat. Se m'ha demanat des de diferents grups que doni
la meva opinió, i evidentment ho faré gustos.

Miri, jo. quan he vist aquesta Moció, em pensava que
era una broma. Sí -s í - , una broma. Jo. veure un dipu-
tat de la dreta regionalista, com vosté (Halles), fent una
moció com aquesta.... que molt bé li ho ha dit el senyor
Labandera: no ha parlat. vosté. amb el president comar-
cal de la Garrotxa, amb els del seu partit, al territori.
Vosté parla del que és una permuta com si fos una ces-
sió política, i. a mes a mes. ens ve a de-manar una cosa
que és impossible: desdir-se d'un conveni que s'ha sig-
nat amb l'Estat per invertir mes diners a Catalunya. Qué
vol, que desinvertim, com li deia el senyor Labandera?
Vosté creu que és serios, aixó?

Després ens demana instar el Consell Executiu a ne-
gociar amb el Govem de i'Estat el pia Catalunya d'in-
fraestructures. Escolti. quejo sápiga es fa, aixó. i s'ha
aprovat al Senat -s 'ha aprovat. Qué ens presenta aquí?
Una cosa que ja esta aprovada? Potser que tinguin mes
connexió amb els seus diputats i els seus senadors a
Madrid i s'adonarien del que realmenl passa. No ens
presentí coses que ja están acceptades.

És el que li vaig dir 1'altre dia. Escolti. que em parli vosté
de peatges. aixó sí que és una broma, eh? Que em par-
li vosté de peatges! Podríem dir ben bé alio de «vist el
sant, vist el miracle». Vosté. de peatges!, vostés que van
teñir ¡'absoluta complicitat a ajudar a mantenir, a posar.
els peatges. Diu: «1 nosaltres que mai -que mai— ens
hem venut una infraestructura». No, una infraestructu-
ra, no: vosaltres us volíeu vendré el riu Ebre per dotze

vots d*aquí a l'Eslat. (Remar de veits) No una infraes-
tructura, no. el riu Ebre, es volien vendré! I ens volen
donar llicons a nosaltres de patriotisme!

Escolti, jo cree que hi ha una cosa que legitima les pro-
postes, i és la credibilitat. I vostés, en tots aquests te-
mes, de credibilitat. zero; no en teñen ni una, de credi-
bilitat. Es ciar, durant vint-i-tres anys han fet la política
que han fet. Tothoin sap el que han fet vostés amb els
peatges. Contra qui protestávem nosaltres quan déiein:
«Catalunya lliure de peatges»? Contra vostés. Contra
vostés, protestávem! I el Fons de rescat de peatges, per
primera vegada a la historia, i grácies a una esmena
d'Esquerra Republicana aprovada en els pressupostos
de l'Estat, per primera vegada, estableix les bases del
canvi estructural deis peatges per solucionar definitiva-
ment aquest tema. I no ho amagui, aixó! I no 1'esmena
que van presentar vostés i que també la vam votar, que
representava el 30 per cent d'un sol peatge. el de Mollet.
Per tant, de peatges, no en parli. senyor Rull -no en
parli. Vosté no em pot parlar de peatges, perqué si els
tenim, entre altres coses, és grácies a vostés.

Ara. jo estic molt content d'una cosa. Escolti, vostés
son molt mes nacionalistes a Poposició. Han deixat
aquell nacional i sme interruptus. que venia cada quatre
anys quan hi havia període electoral, i ara fan propos-
tes que s'acosten molt a les que feia Esquerra Republi-
cana, i en moltes hi estem d'acord i de mica en mica les
anem solucionant en el dia a dia des del Govem. I, per
tant. estem francament satisfets del pacte de govern que
vam fer, basicament per aixó, per veure s¡ per fi es tor-
nen nacionalistes de veritat. Continuin per aquest camí.
Nosaltres els hi encoratgem, perqué estic segur que,
amb tot aixó, el país anirá molt bé.

Moltes grácies, senyor president, senyores diputades.
senyors diputats.

El president

Té la paraula la ¡Ilustre senyora Bet Font.

La Sra. Font i Montanyá

Grácies, senyor president: de Pescó estant i molt breu-
ment. Perqué des d'Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Alternativa, quan hem de valorar les inversions
de l'Estat a Catalunya, no ens fixem només en la quan-
titat. sino també en la qualitat, és a dir, en qué es des-
tinen els diners que arriben. Ja ho vam dir en el debat
de pressupostos que várem teñir no fa gaire, que el fet
que hi hagi diners per a una inversió no necessáriament
ha de voler dir...

El president

Senyora diputada, perdoni un segon. Senyors diputáis...
Senyors diputats. si us plau. Senyora diputada, pot con-
tinuar.

La Sra. Font i Montanyá

Deia que que hi hagi diners per a una inversió a Catalu-
nya no sempre ha de voler dir que aixó és un fet positiu.
Depén de quina actuació es pensi portar a terme amb
aquests diners. Per exemple. si els diners han de ser per
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al quart cinturó, dones, a nosaltres, no ens semblen ben-
vinguts. perqué tenirn precisanient altres prioritats.

I en aquest tema, el tema de la mobilitat i de les infra-
estructures. i de quines infraestructures son necessári-
es i quines no, está ciar que no compartim els mateixos
criteris que el Grup de Convergencia i Unió i que la
nostra aposta és clarament per un model de mobilitat
diferent. que no se centri només en autovies i en auto-
pisies i carreteres i mes carreteres, que, de fet, ha estat
básicament el discurs del senyor Rull, avui.

Pero, de fet, com que és un debat reiteratiu i del que es
tracta és de posicionar-nos amb refació a la Moció,
dones, ja avanzo que el nostre vot hi sera contrari, per-
qué és evident que no estem d'acord en les propostes que
es fan.

Moltes grades.

EE presiden!

Senyor Rull, hauríem d'intentar posicionar-nos sobre
les esmenes, i. ateses les característiques del debat, es
recomanaria que fos així.

El Sr. Rull i Andreu

SE. grácies, senyor president, pero em sembla que hi
han hagut allusions de carácter personal d'una intensi-
tat rellevant.

I. si em permet, utilttzarem aquests tres minuts per po-
sicionar-nos sobre les esmenes. Evidentment, el nostre
Grup Parlamentan no pot acceptar les esmenes del Grup
Parlamentan Popular, perqué van en la línia justament
contraria no a aquesta Moció, sino a l'Estatut.

Vostés se'l creuen o no se'l creuen, senyor Labandera,
PEstatut? Vostés, quan demanen que totes les autopis-
tes. carreteres, siguin competencia de la Generalitat,
vostés s'ho creuen o no s'ho creuen? És.que és ridícul!
Es que és inversemblant que aprovem aquest Estatuí en
aquests termes i només un mes després vostés cedeixin
titularitat de competencia a la resta de PEstat! I, per
tant. des d'aquesta perspectiva, nosaltres no podem ac-
ceptar, de cap manera, aixó.

Vosté parlava d'una moció... (Veus defons.) No -no-;
nosaltres el que diem és no a negociar de manera clau-
dican!, no a anar a Madrid a fer un pacte negatiu per a
Catalunya, no a no obtenir els recursos que Catalunya
necessita i que Catalunya es mereix. no a tot aixó. Pero
el que segur que no farem és, des del Govern, manifes-
tar-nos en contra del Govern. I, d'aixó, vostés. els mem-
bres del tripartit, en son uns experts de primer ordre, de
primera magnitud.

Per tant, amb aquesta Moció nosaltres básicament el
que volem fer és un exercici de coherencia i un exercici
de dignitat, senyor Vigo. de dignitat amb tots els ets i
uLs. No ens vingui a donar en aquests moments llicó de
res. Vol un missatge ciar al conjunt de la ciutadania amb
relació al tema deis peatges? Durant els dos anys que
vostés govemen els peatges han pujat per sobre l'IPC.
a Catalunya. (Remorde veus.) No han baixat ni un sol
peatge! (Forta remorde veus.) I el senyor Nadal.... el
senyor Manel Nadal ha arribat a dir que...

El president

Senyor Rull...

El Sr. ñull i Andreu

...treure la barrera del peatge de la B-30 va ser un error.
Hi están d'acord o no hi están d'acord? I els repto sim-
plement a una cosa, i veurem si el que diu el senyor
Vigo té consistencia o no. Sap a qué els repto? Que
mirem quin sera Pincrement real de les tarifes deis pe-
atges que s'aprovaran abans que finalitzi Pany. (Remar
de veus.)

Sap qué passará aquí? Que els peatges es tornaran a
apujar per sobre de PIPC. I el que hauran aconseguit,
vostés, és tomar a castigar els usuaris de les autopistes
catalanes. (Remorde veus.) Qui va treure peatges. qui
va rebaixar els peatges va ser el Govern de Convergen-
cia i Unió. Com? Negociant amb contundencia, amb
fermesa a Madrid. Aixó és el que demana aquesta
Moció.

Moltes grades, senyores i senyors diputáis.

(Alguns aplaiidiments en un sector de l'hemicicle.)

El president

Senyor Labandera, té la paraula.

(PersistcLx la remar de veus.) Els prego, senyores dipu-
tades i senyors diputats, que intentem tornar una mica
al to...

El Sr. Labandera Ganachipi

Sí. al meu to...

El president

Esperi un segon, senyor diputat. Que no s'hauria haver
perdut en cap cas, ni en les expressions que es fan ser-
vir quan es parla, ni quan s'escolta i s'expressen coses
que no calen. Senyor Labandera, té la paraula.

El Sr. Labandera Ganachipi

Grácies, president. Dues observacions. Senyor Rull, jo
cree que reduir el patriotisme exclusivament a un inter-
canvi de titularitat en les carreteres..., vosté, quan pre-
tén que amb aixó és absolutament invalidar un acord,
que és el primer, el primer acord en materia económi-
ca amb Catalunya, que prefigura o que figura práctica-
ment el Pía a Catalunya, jo cree que prácticament vosté
al que es nega és a les evidencies, i, per tant, no podem
discutir-ho aquí.

Amb relaeió al tema del peatge. que és recurren! en la
seva argumentado. Per qué hi ha un increment superi-
or? Perqué vostés van deixar un déficit sense cobrir.'i
un govern responsable ha de pagar el que correspon.
(Forta remorde veus.) I vostés no no van fer, pendents
d'una sentencia...

El president

Senyors diputats, senyors diputats...

PLE DEL PARLAMENT 'SESSIÓ NÚM. 75



Serie P - Núm. 64 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA I5dedesembreda2005

97
El Sr. Labandera Ganachipi

...pendenls d'una sentencia, pendents. o. evidentment,
dones, pendents que en algún moment alguna cosa es
podría solucionar. Un deis tants forats económics que
vau deixar...

El president

Senyor diputat...

El Sr. Labandera Ganachipi

...d'almenys de 1.200 milions d"euros, eren aquests,
senyor Rull. (Remar de veus.)

Grácies, president.

(Algims apiaudiments en un sector de l'hemiciclc.)

El president

Senyor Vigo...

El Sr. Vigo i Sallent

Sí. Grácies. senyor president. Miri. senyor Rull, jo li
accepto el repte, i sap perfectament que amb aixo no
pot ferlrampes. Sap que l'increment deis peatges ve,
com ha dit el senyor Labandera, d"un déficit que van
deixar vostés i que la Unió Europea obliga a pagar. I
sap perfectament -i ho sap perfectament- que la clau
d'arreglar estructuralment el tema deis peatges és, pre-
cisament. el fons de rescat de peatges. Aixo ho sap per-
fectament. I no ens fací trampes amb aixo.

1. quant a alió de les infraestructures.... ja li ho he dit:
vostés es volien vendré TEbre per 12 vots d'aquella
banda. Aixó és un intercanvi!

(Forta remar de veus. Pausa.)

El president

Votarem, dones, si vostés ho volen. votarem la Moció
tal com s"ha presentat. (El Sr. Uobet i Navarro dema-
na per parlar.) El senyor Llobet demana votació sepa-
rada...?

El Sr. Llobet Navarro

A ib.

El president

No, és que les esmenes... O sigui, deinana votació se-
parada de Tapartat a i de I'apartat I? del punt primer.
(Veus de: «Sí».) Dones, vinga, votarem primer I'apar-
tat a i I'apartat b del punt primer.

Comenca la votació.

Han estat, aquests dos punts, rebutjats per 37 vots a
favor i 81 vots en contra.

Votarem seguidament la resta de la Moció.

Comenca la votació.

Han estat rebutjats per 49 vots a favor. 67 vots en con-
tra i una abstenció.

Moció subsegüent a la interpellació al
Consell Executiu sobre el procés de
reforma de la Llei orgánica 6/2001,
d'universitats (tram. 302-00151/07)

El quinzé punt de l'ordre del dia és la Moció subse-
güent a la interpellació sobre el procés de reforma de
la Llei orgánica 6/2001, d'universitats. Té la paraula,
per a la seva exposició. la ¡Ilustre senyora Pilar Dellunde.
(Remar de veus.)

Senyora Dellunde..., senyora Pilar Dellunde, té la pa-
raula.

La Sra. Dellunde i Clavé

Bé. Vivim un moment d'aturada en el procés de refor-
ma de la LOU després de la presentació d'un primer es-
borrany. i moltes de les propostes d'esmena que es van
fer arribar des del Govern de la GeneraUtat i dins de la
comunitat universitaria i de diferents coíleclius d'estu-
diants i sindicáis no han estat recollides adequadament.

És per aixó que creiem necessari que des el Parlament
de Catalunya es fací arribar la voluntat que aqüestes
propostes siguin recollides en tres aspectes fonamen-
tals. El primer: que es respecti rautonomia universita-
ria i les competéncies de la Generalitat de Catalunya. El
segon: que es potencií la transferencia de coneixement
uníversitari com una funcióessencial lligada a l'activi-
tat de recerca i que ha d'incloure la recerca básica, la
recerca aplicada i també la transferencia de tecnología.
I, finalment, que es reculli en el seu articulat la realitat
plurilingüe del nostre Estat.

Així mateix també consideren! molt ímportant renovar
el compromís d'aquest Parlament per seguir impulsant
la implantado de l'espai europeu d'educació superior
com a base per a 1'enfortiment d'un sistema universi-
tari públic. cátala i de qualitat.

Podría, ja. posicionar-me per les esmenes: acceptaríem
l'esmena primera de Convergencia i Unió, la tercera del
Partit Popular, i creiem que les altres ja estaven subsu-
mides en el text que presenten i no necessitaven el de-
tall que es presentava. Dones, aixo és tot.

Moltes grácies, senyor president.

El president

Té la paraula, perdefensar les esmenes, precisament, el
senyor Rafael López, en nom del Grup Parlainentari del
Partit Popular de Catalunya.

El Sr. López i Rueda

Grácies. senyor president. També des de Fescó estant.
per estalviar temps. A veure, nosaltres presentavem una
serie d'esmenes que ens semblaven importants, sobretot
quan vosté parlava que es reculli en el seu articulat la
realitat plurilingüe de 1"Estat i doni garanties a l'estudian-
tat que podrá ser ates en totes les llengües oficiáis.
Nosaltres incloíem el que era l'ámbit territorial, perqué
ens setnblava important, no fos el cas que aquesta es-
mena obrís la pona, dones, que un estudiant base, per
exemple. a Catalunya pogués exigir Tatcnció amb
euskera, per exemple. Per aixo ens semblava interes-
sant, no?
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Posávem altres esmenes d'addició que ens semblaven
interessants: la lluila contra 1'endogámia en alguns pro-
cessos de cobertura de places vacants, el foment de la
relació entre l'ambit universitari i l'espai socioeconó-
mic, i el foment de la mobilitat de l'alumnat per tot el
terrilori espanyol i de la Unió Europea.

El que sí que no podríem fer és deixar passar l'ocasió
per dir que, quan vostés presenten aquesta Moció, sem-
bla com si el que diuen és que reculli tot alio que 1'an-
terior LOU no va recollir. Suposo que, i peí que vosté
va parlar en la seva interpel lacio, així es pot deduir.

Jo li vull recordar que la LOU, la LOU aprovada per
diversos grups d'aquesta cambra, la LOU no només
millorava els processos de recerca, sino que també
aprofundia -i era important ¡ hi aprofundia- en el que
és el respecte a les competéncies de les comunitats au-
tónomes i de l'autonomia universitaria.

I deixi'm que li doni quatre pinzellades: per exemple,
dotava a les universitats de competéncies per al reingres
en el servei actiu deis professors. per ais complements
retributius individualitzaLs. la contractació de professo-
rat, la creació de centres d'estructures d'ensenyament
a distancia, l'establiment de procediments per l'admis-
sió d'estudiants, la constitució de fundacions i altres fi-
gures jurídiques per al desenvolupament de les seves
finalitats. o, per exemple, la collaboració amb altres en-
titats per la mobilitat del seu personal. 1 a les comuni-
tats autónomes, de la regulado del régim jurídic retri-
butiu del professorat contractat, la capacita! per establir
retribucions addicionals peral professorat, l'aprovació
de programes de finangament plurianuals conduents a
contractes programes i ('avaluado i acreditació de qua-
litat de les universitats de la seva competencia -una
cosa que també estava inclosa en una de les esmenes de
Convergencia i Unió.

Per tant, nosaltres agraím que ens hagi admés almenys
una de quatre. Per l'esperit general votarem a favor de
la Moció. El'que no volem és que l'esperit. no manifest.
sino latent. sigui que s'ha de recollir tot alió que l'an-
terior LOU no va recollir perqué nosaltres pensem i
apostem que sí que ho va recollir.

El president

Té la paraula el senyorAntoni Castella. del Grup Par-
lamentari de Convergencia i Unió.

El Sr. Castella i Clavé

Grácies. senyor president. Senyores i senyors diputats.
el Grup d'Esquerra Republicana ens presenta una mo-
ció, a la qual hem presentat una serie d'esmenes, que.
de fet. estableix una preocupado, com ha dit la senyora
Dellunde, una preocupado profunda sobre el procés de
suposada reforma o el que ha anunciat el Govem de l'Es-
tat: de reforma de la Llei orgánica d'universitats.

Per tant, anem al fons de la qüestió. En la passada le-
gislatura el Govern anterior presenta una llei orgánica
d"universitats, la qual va tindre el suport de Convergen-
cia i Unió a través d'una modificado d'esmenes d'una
llei que no ens agradava -que no ens agradava-, pero
la incorporado d'esmenes va fer que a posieriorí po-

guéssim fer una llei d'universitats catalana, que la vam
pactar amb Esquerra Republicana -i, en part. amb Ini-
ciativa per Catalunya- i que, de fet, establia tot alió que
podíem rectificar d'alló que no ens agradava de la LOU
dins del marge que teníem.

Ara resulta que es proposa una reforma, a nivel! d'Es-
tat, de la LOU que és molt mes centralista i que concul-
ca molt mes les competéncies de comunitats autónomes
del que s'atrevia a fer el PP en aquell moment. Per tant,
senyora Dellunde, sí que conipartim la preocupado.

Ara, li ho dic sincerament, ciar, nosaltres no hem obert
el meló, a nivell de Parlament de Catalunya. Aquest de-
bat s'esdevindra a Madrid. I, per tant, presentaren! les
consegüents esmenes a Madrid. No ens sorprén tam-
poc. En el debat en el seu moment de la LOU les esme-
nes presentades peí PSOE ja anaven en aquesta línia.
Ara, si entrem a debat; llavors, entrem a debat. 1, si es
presenta una moció com aquesta, en la qual es fa només
una referencia de dir que aquesta reforma de la LOU...
Com ho diu...? Diu: «No afecti o respecti les competén-
cies de les comunitats autónomes». No és que només
les respecti, és que el que es proposa ataca directament
i va a carregar-se el nuclí de la Llei catalana d'universi-
tats.

I, en aquest sentit, hem presentat nosaltres les esmenes.
Primer, el concepte de diáleg, tot aquell procés del ne-
cessari diáleg que sí que vam fer amb la Llei catalana,
no s'estableix ara en aquests moments a nivell de Ma-
drid, denunciat peí mateix conseller d'universitats.

I. per nosaltres, el mes important son l'esmena 3 i la 4.
Ho torno a dir; si obrim el meló, l'obrim de veri tat.
L'esborrany que es presenta afecta directament al fet
que es retorni i que es controli, des de Madrid, la regu-
lado deis consells socials (veus de fons): es limita la
capacitat de 1" Agencia Catalana de Qualitat del Sistema
Universitari; retornem a centralitzar i al control de la
prova d'accés a la universitat; es carrega una de les
coses mes importantsque vam aprovara la Llei d'uni-
versitats de Catalunya, que és el model de professorat
contractat en els termes que establíem en la llei.

I resulta que incorporem a la Llei catalana quelcotn que
era de reivindicado de la universitat catalana des del
Primer Congrés d'Universitats de Catalunya i ara resul-
ta que l'esborrany que es presenta, aixó, s'ho vol car-
regar. I se'm diu que no s'accepten les esmenes.

M" agradaría saber, en aquests moments, qué deu pen-
sar Til-lustre diputat Bonet,que vaserponent de la Llei
catalana. Perqué no deixa de ser sorprenent! (Veus de
fons.) J amb sentit i amb coherencia per aixó presentem
l'esmena número 4: «Instar el Govern que retirin els
recursos d'inconstitucionalitat». El PP, el Govern del
PP recorre la Llei catalana en els punts del model de
contractació i de l'Agéncia Catalana, i en aquests mo-
ments el Govem del PSOE, dones, no cal ni retirar els
recursos perqué ells ja modifiquen la LOU perqué aixó
decaigui en la Llei catalana.

Per tant, jo només deinano una mica de coherencia. Si
obrim el meló -i. per tant. hi ha preocupado-, siguem
coherents amb aquell pacte que vam fer en la passada
legislatura de dotar-nos d'una llei catalana i, com a mí-
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nim. protegim la Llei catalana, alio que havt'em avancat,
perqué, si no, el que farem és un pas enrere.

Per tant, ja li anuncio, sehyor president, que nosaltres, si
no son admeses les nostres esmenes. que son el nucli del
que estem discutint, dones, ens abstindrem. Ens abstin-
drem, perqué la resta de la Moció és un bla, bla. bla.

Per cert, i acabo -i apunt de postdata, gairebé-, el punt
número c de la Moció és perillos aquest punt. S'está
dient que s'atengui tots els estudiants en qualsevol de
les llengües que sollicitin. Recordem el problema his-
torie que hem tingut a la universitat catalana per defen-
sor el cátala com a llengua propia, en compte a veure
quina porta obrim -en compte a veure quina porta
obrim.

Per tant, senyor president, fins aquí la defensa de les
nostres esmenes. tot dient la preocupació i el lament de
no entendre per qué no s'accepten...

El president

Senyor diputat...

El Sr. Castellá i Clavé

...i amb la preocupació de si resultará que en el debat de
Madrid cedirá Esquerra Republicana...

El president

Senyor diputat, se li ha acabat el temps.

El Sr. Castellá i Clavé

...respecte al plantejament que s'esta fent des de la re-
forma de la LOU.

Grácies. senyor president, senyores i senyors diputats.

El president

Té la paraula la senyora Pilar Díaz, en ñora del Grup
Parlamentan de Socialistes - Ciutadans peí Canvi.

La Sra. Díaz i Romero

Grácies. senyor president. El nostre Grup Parlamenta-
ri votara a favor d'aquesta Moció, perqué, com no po-
dia ser d'una altra manera, nosattres estein d'acord que
la reforma de la Llei orgánica d'universitats que ha de
portar a terme el Govem de l'Estat i s'ha d'aprovar a les
Corts Generáis, dones, respecti tant l'autonomia univer-
sitaria com les competéncies de les comunitats autono-
mes, i en concret. la competencia que nosaltres tenim
aquí a Catalunya. Estem també d'acord amb una de les
esmenes que..., o l'esmena que s'ha acceptat per part
del Grup Parlamentan de Convergencia i Unió, s'ha
d'establir el necessari debat i diáleg amb els diferents
estaments universitaris i socials afectats per la reforma.
I, de fet. estem tan d'acord amb el seu contingut que
segurament no era necessari aprovar aquesta Moció
aquí. Nosaltres pensem que, precisament, el contingut
d'aquesta Moció recull el procediment que s'está por-
tant a terme. Tot i així. sí que és cert que estem parlant
del que encara és un esborrany. que flus i tot encara
conté diferents alternatives per a determináis temes. Per

tant, no podem parlar i no podem dir que aquesta refor-
ma és reglamentista, és que encara no és ni una reforma.
Simplement, el que tenim és un esborrany de determinats
temes i en alguns punts proposa diferents alternatives a
estudiar, a debatre i a consensuar amb les comunitats
autónomes i també amb la comunitat universitaria.

Per acabar, el que voldria recordar és que la Llei orgá-
nica d'universitats. la LOU, els efectes que ha tingut
aquesta Llei han estal desastrosos per a la universitat,
ha estat una llei reglamentista i feta d'esquena a la co-
munitat universitaria i a la societat en general. Per tant,
jo. les meravelles que s'han parlat de la LOU jo ben bé
no les entenc, perqué a la que ens movem una mica peí
territori universitari, podrem comprovar que és justa-
ment al contrari.

I. realment, al Grup de Convergencia i Unió els diría que
vostés teñen un gran mérit, i és que voten una llei que no
els agrada. Acaba de dir que van votar una llei que no els
agradava. Realment. el mérit és fantástic.

Es poden fer grans frases que aquesta reforma, pressu-
posada reforma, pot laminar rautonomia universitaria
i l'autonomia de les matcixes comunitats autónomes,
pero nosaltres pensem que darrere d'aixó no ni ha con-
tingut. no hi han arguments veritables i que certamen!
la LUC, que nosaltres. per cert. no vam votar era tan re-
glamentista o mes que la mateixa LOU. I el doctor
Tugores. que en aquell moment era el rector de la Uni-
versitat de Barcelona, quan es va aprovar aquí el febrer
de 2003 la LUC. va comptabilitzar quantes vegades
aquesta Llei contenia la paraula «Departament d'Uni-
versitats» o «responsable en maiéries d'universitat, de
recerca i de societat de la informado» i quantes vega-
des comptabilitzava «universitat», i realment, la dife-
rencia, com molt bé sap el diputat Castellá. era immen-
sa. Eh?. per tant, dones, és tan reglamentista o mes que
ho era la LOU.

Bé, pels arguments que hem donat, nosaltres. evident-
ment, sí que donarem supon a aquesta Moció.

Grades, senyor president.

El president

Senyor Lluís Postigo, en nom del Grup Parlamentan
d'Iniciativa per Catalunya Verds, té la paraula.

El Sr. Postigo i García

Grácies, senyor president. Només per manifestar que
estem d'acord amb la Moció i que donem per defensat
el posicionament del Grup d'Iniciativa amb les parau-
les i els arguments que ha expressat la senyora Pilar
Dellunde.

El president

Senyora Dellunde, no té... Per tant. s'ha acceptat Tes-
mena número 1. del Grup Parlamentan de Convergen-
cia i Unió, i la número 3. del Grup Parlamentan del Partit
Popular de Catalunya. Aix6 implica votació separada
d'alguna...?

Senyor Castellá.
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El Sr. Castellá i Clavé

Sí, senyor president, incorporada l'esmena primera del
Grup de Convergencia i Unió, que passaria a ser el punt
a de la Moció. demananein la votació separada d'aquest
puní.

El president

El Grup Parlamentan del Partit Popular...? (Pausa.)

S'ha demanat, dones, votació separada de I'apartat a
del punt primer d'aquesta Moció. Votem. dones, primer
aquest apartat a del punt 1.

Comenca la votació.

Aquest punt ha estat aprovat per unanimitat. 117 vots
a favor.

Votem seguidament la resta de la Moció.

Comenta la votació.

Ha estat aprovada per 81 vots a favor i 36 abstencions.

S'aixeca la sessió.

La sessió s'aixeca a un quart d'onze de la nit.
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4t CONGRÉS SOBRE U
1MMIGRACIÓ A ESPÁNYA

4 o CONGRESO SOBRE U
ÍHMIGRACIÓN EN ESPAÑA

Girona, del 10 al 13 de novembre «Je 2004

MESA 12: LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA INMIGRACIÓN: DISCURSOS Y
COMUNICACIÓN

«Els discursos sobre la immigració i la seva articulado: algunes idees des del cas

de Manresa (Bages)»

Francesc Roma Casanovas y Marta Vilanova Vilá (Fundació

Universitaria del Bages, Observatori Social de la Catalunya Central)

Aquesta ponencia intenta recollir les conclusions de l'estudi La percepció de la immigració a
Manresa que els autors varen dur a terme l'any 2004 a la capital del Bages.

Metodología

Aquesta recerca es va plantejar com una primera aproximado a l'objecte d'estudi i per aixó
es va considerar que la metodología mes adequada havia de ser de tipus qualitatiu. Es
tractava, no de buscar explicacions causáis, sino de conéixer les grans tendéncies i de
permetre, en un primer moment, plantejar les hipótesis que mes endavant haurien de ser
validades. En aquest sentit, les opinions deis diferents agents implicats en aquesta dinámica
social no serien jutjades ni comparades amb el que la sociología defineix com a "realitat
social", sino que únicament es pretenia posar al descobert els diferents discursos que
s'utiíitzen a l'hora de parlar del fet migratori.

Per aconseguir aquests objectius, l'estudi es va dur a terme seguint la técnica deis grups
focáis o grups de discussió. Concretament, la investigació es va fer partint de la realització de
vuit grups formats per persones que vivien o treballaven a la ciutat de Manresa. Ets grups
concrets corresponen ais ttpus ideáis que son: técnics, immigrants, persones grans, pares i
mares, representants associacions de veíns, joves i empresaris. Totes les sessions es varen
dur a terme a l'edifici de la Fundació Universitaria del Bages, excepte el grup de persones
grans que es va fer al casal de les Escodines. Cal fer esment que en cap moment no es va
intentar que els diferents membres deis grups fossin representatius de la poblado
manresana: no es tractava d'una mostra significativa, sino intencionada.

Aquests grups es varen triar perqué d'entrada semblaven els mes interessants d'estudiar i els
que podien donar uns resultats mes profitosos. La dinámica va consistir a comengar la sessió
plantejant al grup una pregunta inicial prou amplia. Després, durant una hora i mitja, els
investigadors registraven i prenien nota del que s'anava dient i demanaven aclariments quan
semblava necessari; la consigna va ser intervenir el mínim possible en la marxa del grup. En
aquells casos en qué la dinámica del grup el feia poc operatiu, els investigadors tenien un
paper mes directiu. D'aquesta manera s'intentava assegurar que es tractaria la major part
deis temes que en el marc teóric s'havien demostrat com a importants. La pregunta inicial en
la majoria de grups va ser:

qué us suggereix l'expressió immigració a Manresal



Cal esmentar, pero, que els grups técnic i empresarial varen ser iniciats amb un estfmul
diferent, respectivamente

qué penseu que ens dirán els altres grups?

per qué contracteu {o no) persones immigrants?

Al grup de persones immigrants la pregunta inicial es va centrar sobre com es pensaven que
eren vistos per la resta de la poblado manresana.

El desenvolupament deis diferents grups de discussió va ser enregistrat per facilitar la tasca
d'analisi posterior. La codificació deis temes mes rellevants es va fer amb la versió 5.0 del
programa informátic Atlas.ti.

Un cop finalitzada la1 investigado es va valorar que la recerca exploratoria que s'havia
plantejat inicialment havia adquirit prou entitat propia per convertir-se en un estudi
independent. Aixó no treu que es valori positivament la necessitat de dur a terme una
segona part de l'estudi que intenti quantificar í'abast deis diferents discursos i que relacioni
els seus continguts amb les característiques socials, polítiques i culturáis deis seus portaveus.

Resultats

Pluralitat de discursos

La principal conclusió a qué arriba aquesta recerca és que no es pot parlar d'un únic discurs
sobre la ¡mmigració. Mes aviat s'hauria de parlar de diferents discursos que es poden
relacionar amb les posicions sociopolítiques deis agents que els exposen. Tot i que per
arribar a conclusions mes fermes caldrá aprofundir quantitativament aquesta análisi, l'estudi
qualitatiu del cas manresá va posar de manifest que aquests discursos es podien resumir en
dues grans representacions:

una visió de tendencia negativa del fet migratori i del paper de les persones immigrants

una visió positiva, fonamentalment utilitarista, del mateix fet.

En el seu moment es va decidir anomenar a la primera visió "discurs xenófob de la
immigració" i, per oposició, a la segona "discurs xenófil de la immigració".

Des d'una perspectiva constructivista, les situacions que es defineixen com a reals teñen
conseqüéncies reals i, per tant, el discurs acaba constituint la realitat. D'aquesta manera,
l'estudi deis discursos sobre la immigració esdevé una eina molt útil de cara a plantejar
temes com la tolerancia, la xenofobia o la integrado social de les persones nouvingudes.
Escoltar els diversos discursos sobre la immigració i les persones nouvingudes ajuda a
entendre bona part de la lluita peí control del poder que suposa la capacitat per definir
l'Altre. Tal com diu LoTc Wacquant tot comentant Pierre Bourdieu (1994, 23), els diferents
grups socials es troben atrapats en una lluita per imposar la definició del món que els és mes
coherent amb els seus interessos particulars. D'aquí que intentin fer prevaler la imatge que
s'han format d'altres collectius socials a la resta de grups amb qui es relacionen. En aquest
sentit, es tracta d'un exercici de poder en qué cadascú compta amb posicions de partida i
recursos diferents.
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El coneixement de la realitat de la immigració, en els termes plantejats per les
epistemologies constructivistes, és múltiple, incoherent i socialment distribuí! Pero a
vegades el constructivisme ha mostrat poc interés pei tema del poder. En aquest sentit, cal
acceptar com a punt de partida que no tots els agents socials teñen la mateixa capacitat per
construir la realitat, i que hi ha amplíes capes de poblado que s'han d'acontentar a ser
definides per terceres persones. Un deis agents mes importants en aquesta definició, com
s'ha vist en ta recerca, son els mitjans de comunicado, pero aquests no son els únics poders
amb capacitat per definir l'Altre.

Definició de persona immigrant

En el treball de camp es va posar de manifest que les persones nouvingudes consideren que
l'etiqueta immigrant, essent de signe negatiu, absorbeix gairebé totes les persones que venen
de fora. Aixó posa de manifest tres aspectes interessants:

1 - que en aquest collectiu existeix la sensació que hi ha un discurs que s'escapa del seu
control i que els dona a veure d'una manera molt concreta.

2 - que les persones nouvingudes son conscients de la negativitat de l'etiqueta immigrant
a través de la qual son representades.

3 - que dins d'aquest ampli grup que son les persones de nacionalitat extracomunitária hi
ha elements que intenten diferenciar-se de la resta (o siguí, que volen deixar ciar que no
totes les persones immigrants son iguals ni s'ajusten a la imatge construida que la major
part de la poblado s'ha fet d'elles).

Una altra constatado de la recerca és que -a diferencia del que pensaven les mateixes
persones nouvingudes- no totes les persones immigrants son vistes de la mateixa manera i
que h¡ ha immigrants "de primera" i "de segona". En aquest sentit s'establia una gradado que
anava des deis membres de collectius sud-americans fins ais magribins: els negres "son bons
jans", a!s sud-americans "e/s veig mes com jo", etc.

L'estudi de la imatge de les persones nouvingudes podría semblar banal, pero el seu interés
es troba en qué aquesta representado pot acabar marcant les relacions interpersonals. En
aquest sentit, el treball de camp va posar de manifest que les experiéncies particulars
podrien ser molt importants a l'hora de dictar pautes de reiació futures amb altres membres
de la mateixa collectivitat. És el cas de certes persones que no han donat el rendiment que
s'esperava a la feina i la imatge de mal treballador de les quals ha estat projectada després
sobre la resta de membres del mateix collectiu. Aquest és el cas especialment del coliectiu
magribt, que és el qui pitjor ho té en aquest sentit: "La seva especialitat, de tots és sabuda, és
pidolar; pidolar no en íaspecte de demanar caritat, en eí de vigilar que siguin ajudats". La imatge
socialment construida d'alguns collectius esdevé mes real per a les persones quan es
confirma en algún cas concret de carn i ossos. En aquell moment, ja no només es tracta
d'una qüestió de sentit comú, sino que l'experiéncia propia reforga la imatge socialment
construida i acceptada peí sentit comú. És el mateix que passa si s'arriba a saber que una
persones nouvinguda ha tingut alguna práctica delinqüencial: a partir d'aquell moment es té
una confirmado empírica de la idea que s'aplica a tot el col lectiu de qué aquesta persona
forma part.
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Peí que fa a la imatge típica de la persona ¡mmigrant, en els grups es va dir que "e/s
immigrants son els moros", en el sentit que aquesta és la imatge que s'associa a la immigració
quan no ni ha una reflexió previa. De fet, les persones que coordinaven els grups en alguns
casos varen teñir dificultats per aconseguir que les dinámiques d'algunes sessions no se
centressin exclusivament en aquest collectiu. La figura de la persona immigrant és construida
a partir de criteris de pobresa, de delinqüéncia, d'estranyesa i d'indesitjabiíitat, pero, com es
veura mes endavant, aquests criteris no son compartits per tothom.

El discurs xenófob

El discurs que s'ha anomenat xenófob sembla mes probable que aparegui en els grups de
gent que no son el que s'han anomenat técnics en sentit estríete i tampoc no es dona entre
les persones nouvingudes. Aquest discurs es va manifestar forga clarament en els grups de
mares i pares i de veins i d'una manera molt clara en el sector femení del grup de gent gran.

S'estructura al voltant de la idea que les persones que l'articulen necessiten mes informado i
coneixement de la realitat del fet migratori. A diferencia deis sectors técnics i mes xenófils,
la majoria de la gent que va formar part deis grups de discussió expressava el seu
desconeixement: "M'agradaria que es fessin classes perqué poguéssim aprendre lo d'ells"; "H/
hauria d'haver educado per a la integrado, tant per a gent gran com per a gentjove."

Aquesta manca d'informació que es detectava en els grups de discussió es dona junt a unes
imatges esbiaixades sobre la diversitat i el fet migratori, i es transforma en una visió
simplificada de les persones nouvingudes: "¿a geni es pensa que el que fem és extraordinarí (.,.).
No pensen que som sers humans com ells", es lamentava una persona senegalesa. Aquest
desconeixement també es manifesta en qüestions que afecten la vida quotidiana de les
persones nouvingudes.

Així dones, les persones no immigrants s'adonen que, especialment per entendre alguns
col lectius, els falten referents. En mes d'una ocasió es va demanar una mena d'escola de
relacions interculturals. En el mateix sentit, el desconeixement de tot alió que fa referencia a
les persones nouvingudes es Higa a la manca de contactes entre els col lectius nouvinguts i la
gent local. D'aquí que moltes vegades es demanin actes públics capagos de trobar una excusa
per a la coactuació i el coneixement mutu.

La recerca també va detectar que bona part de la gent posava de manifest sentiments
d'invasió lligada a la presencia de persones nouvingudes: "aquesta gent se'ns menjará, perqué
aixó és la segona vinguda i aquesta no hi haura Reís Católics que els treguin"; "Han vingut ells a
casa nostra i ens posen liéis". Aquests sentiments d'invasió s'acompanyen de sentiments de
por, una por lligada a ta delinqüéncia, pero també a qüestions com el vestit, l'idioma, els
costums o la manca d'higiene.

Segons aquest discurs, les persones nouvingudes s'han d'integrar a la societat que les acull i
aquesta integració, en gairebé tots els grups, excepte els de técnics i persones immigrants,
passa per la negació de la diferencia. En tot cas, es podria conservar la personalitat propia en
els ámbits privats. Un deis elements que mes ajuda a la integració de les persones
nouvingudes és el treball: "Aquí hay que cambiar el chip y venir a trabajar", deia una persona
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nouvinguda. Un altre element molt important és el de l'idioma (a Manresa sobretot el cátala
i, en segon lloc, el castellá), indicador per a moltes persones del procés d'integració social.

Quan aquesta integració o adaptació no es dona, els sectors menys xenófils de la població
estudiada consideren que moltes persones immigrants comenten actes delictius o viuen al
marge de les normes socials establertes. Sobre aquest punt cal teñir en compte que
normalment aquesta opinió s'intentava recolzar pe! tractament que els mitjans de
comunicació local donaven ais fets delinqüencials.

El discurs xenbfil

Al costat de la visió negativa del fet migratori, alguns sectors socials presenten el que s'ha
anomenat un discurs xenófil sobre la immigració. Aquesta visió positiva es troba
especialment en el grup de técnics i també entre les persones immigrants.

No sembla estrany que els/les técnics tinguin una visió positiva en aquells casos de persones
que ocupen carrees relacionats amb la integració deis immigrants. En canvi, altres persones
que en la definido inicial es consideraven com a técnics varen mostrar teñir un discurs
menys positiu i, en alguns casos, forca negatiu. En aquest grup es trobaven sobretot aquelles
persones que havien de conviure amb persones immigrants constantment i que vivien en
primera persona els desajustaments culturáis que a vegades es donen en aquesta relació
intercultural.

La recerca va demostrar que, de la mateixa manera que existeixen diferents estereotips per
parlar de les persones immigrants, també existeix un discurs "políticament corréete" sobre
el tema de la immigració. Aquest discurs socialment acceptat es basa en idees de tipus
xenófil i se sitúa molt clarament en els ámbits técnics i polítics de la vida pública, tot i que no
son els únics a mostrar actituds altruistes.

Segons el discurs xenófil, la visió negativa propia del discurs xenófob es vincula al
desconeixement de la "realitat" social. No deixa de ser simptomátic aquest vincle entre
coneixement i actitud davant l'Altre, especialment per a una aproximació sociológica com la
present que considera que el discurs és alhora acció social. Aquesta imatge de la visió de
l'altra gent, mes enlla que sigui certa o no, s'ha de valorar com una manera de legitimar el
discurs d'un grup persones que considera que el seu discurs és, no només adequat, sino
l'únic amb validesa empírica per representar la immigració a la ciutat estudiada. Aquest
collectiu creu que el pensament de molta gent de la ciutat está mal construít. O encara mes,
que "/a geni no diu el que pensa", expressió que, tota sola, fa explícita la idea que qui la
pronuncia sap qué pensa una tercera persona (quan podría ser que fins i tot ella mateixa no
ho sabes).

Les persones mes xenófiles s'imaginen l'Altre com algú mal informat, desconeixedor de la
reaütat, el discurs del qual amaga plantejaments polítics reaccionaris i inconfessables. Per a
aquests sectors, el futur de la convivencia a la ciutat está amenagat si no es canvia la imatge
que la gent del carrer té de les persones nouvingudes. En aquest sentit, els temes de qué els
técnics voldrien parlar (la desigualtat en l'accés a l'habitatge digne per motius de recel i
xenofobia, la constatació de la desprotecció deis indocumentats, la manca de discursos
convivencia listes ais masmedia i en molts actors sociafs, la intolerancia davant la diversitat en
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diversos ambits ¡ camps de la societat, etc.) son diferents deis que varen centrar la dinámica
de la resta de grups.

Dos discursos oposats

Ara bé, ni ha importants col lectius, que mes endavant caldria quantificar, que se senten
exclosos d'aquest discurs i que plantegen la necessitat de ser informats sobre l'oportunitat
del mateix discurs i sobre la justicia o no de les polítiques socials endegades en el nostre
marc d'estudi. En el treball de camp es va. posar de manifest que 1'articulació deis diferents
discursos respon a contextos socials concrets i sembla que té algún tipus de relació amb
variables com l'edat, t'origen geográfic i cultural, les creences polítiques, etc. .

En alguns grups es va exposar que actualment dir que ets racista no queda bé, perqué "És
una paraula que sona ileig". En el fons, es deia, de racista no hi hauria ningú, pero tampoc
ningú no voldria els immigrants a casa seva1. El sectors soclals que en el grups de discussió
representaven la poblado adulta es varen posar d'acord en qué la paraula racista avui dia esta
negativament connotada, i que certs sectors socials (cal fet constar que no només els
técnics) la fan servir com una etiqueta per desacreditar certes opinions: "Avui has d'estar a
favor deis immigrants i si dius alguna cosa negativa et diuen que ets racista i quedes malament Et
miren malament. No es pot criticar res. No queda gens bé dir que ets racista."

En aquest ambient, les opinions mes negatives sobre les persones nouvingudes s'expressen o
no en fundó del context en qué es produeixi la interacció. Aixó és així en la vida quotidiana,
pero també es va reproduir en l'ambient relativament neutre deis grups de discussió. El
treball de camp va detectar diversos casos de persones que en el grup no havien exposat la
seva opinió i que privadament varen manifestar no haver-ho fet per la* pressió exercida de
manera no necessáriament subtil per l'opinió majoritária (xenófila). Aixó va passar sobretot
en els grups de técnics, i resulta comprensible, perqué els discursos deis altres agents no
semblen tan polaritzats en el continu xenofília-xenofóbia.

Els ajuts socials

Si una de les coses mes demandades ha estat una major informado (no han demanat els
técnics i, en major o menor mesura, tots els altres grups, possiblemept amb el grup de
persones immigrants al capdavant), cal dir que el tipus d'informació reclamada varia forga
d'un grup a l'altre. Així, els grups de pares i mares i veins demanaven una informado molt
precisa amb un important vessant polític en el sentit que qüestiona el funcionament habitual
de la política local. I en aixó la seva demanda d'informació és forga diferent de la que feien
les persones del grup de técnics.

1 Per casa cal entendre el veínat. D'altra banda, també cal comentar que aquesta persona, en el moment de dir
aixó, puntualitza que ha de quedar ciar el fet que ningú no es considera racista, pero que tampoc no vol les
persones nouvingudes a la seva proximitat. En el moment de fer el grup, no va quedar ciar si era una" manera
irónica de denunciar el racisme de les seves interlocutores o simplement estava donant fe del que succeía a
nivell mes general.
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Així, mentre el grup de técnics demana que es pugui fer arribar ais diferents grups de la
ciutat informado sobre la "realitat"2 de les persones nouvingudes, la gent deis grups de veíns
i pares i mares demanen mes informado en general, pero sobretot posen el seu accent en
com es reparteixen els ajuts sodals de les diferents administracions (pero especialment la
municipal). Si uns voldrien que es parles de drets humans, diversitat i cultures diferents, els
altres demanen estadístiques de beques de menjador, subvencions, ¡mpostos, etc. per veure
si se'ls está tractant justament o no. Segons aquests darrers, l'administració hauria de
demostrar que, intentant ajudar els mes necessitats, no está perjudicant la col lectivitat local.
Aquest sembla ser el veritable tema de preocupació deis grups socials majoritaris,
possiblement perqué no fa referencia al benestar de l'Altre sino que qüestiona directament
el propi.

Aquest tema va aparéixer de forma repetitiva en els grups de pares i mares i de veíns. En el
grup de veíns es va arribar a un cert consens sobre el fet que les persones que s'ocupen de
la immigració afirmen públicament que en l'adjudicació d'ajuts hi ha uns barems que no teñen
res a veure amb el fet de ser immigrant o no. Pero, per altra banda, la gent explica casos que
els resulten molt xocants i que els fan dubtar de la veracitat d'aquestes afirmacions. En aquell
moment es va veure clarament que la certesa de la "injusticia" en el repartiment deis
recursos socials provocaría conflictivitat i que la seva sospita genera desconfianga. I el
conflicte está servit des del moment en qué certs sectors socials teñen per cert aquest
repartiment injust. Pero, ara mateix, aquesta desinformació també podría provocar-ne: "La
desinformació provoca el conflicte social perqué tu no saps, pero veus i si [eís técnics i els polítics]
no et diuen el que están fent, veus que aquell té de tot i jo no arribo a final de mes. Com pot ser? Si
hi ha la informado: té el mateix que vosté, és mes treballador, mes estalviador, viu amb lojust...
dones llavors la culpa [del malentés] és meva."

Un fet que cal remarcar és que, davant del desconeixement reconegut, aquests grups socials
no fan res per informar-se. És mes, fins i tot reconeixen que encara que la informado
estigués a disposició de tothom, possiblement no l'anirien a consultar. "Hi ha tanta informado
que nosaltres ni tenim temps ni ganes de saber aquesta informado, pero si que ha de ser accessible.
(...) I aixójo trobo que no está a l'abast de ningú, o només de poques persones (...) perqué no
interessa o per qüestions polítiques." nJo no sé, no he anat mai a ÍAjuntament a demanar si una
persona immigrant posa una perruqueria paga impostos et primer any? No se m'acudeix."

Una de les raons per no accedir a aquesta informado és una manifesta manca de confianga
en el sistema polític i fins i tot administratiu: els técnics i els polítics, "sempre ens dirán el que
voldran. Et dirán el que quedi bé, el que els interessi. Hi hauria d'haver un lloc on anar a consultar,
no que ells t'ho expliquin". El resultat de tot plegat no deixa de ser significatiu: "El dia que ens
donin informado sobre com es reparteixen els recursos i el que sha fet per uns i altres potser
podrem ser mes tolerants."

No es pot ara mateix entrar a analitzar totes les causes d'aquesta intolerancia; pero cal
suposar que son diverses i complexes. En tot cas, cal posar de relleu que la intolerancia
existeix i que neix o s'agreuja per la distribució considerada injusta d'ajuts socials. Com que
certs sectors socials consideren poc clara la gestió municipal d'aquest ajut institucional, es
produeix un sentiment que "(...) a ells els atenen molt bé i a I altra gent [no tant]". Segurament

Aquí s'ha d'entendre com a realitat la seva visió del fet immigratori.
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aquest tipus de comentaris s'haurien de posar en relació amb frases com ara "El racismeja hi
és" o "Os mateixos ens han fet que ens tornem una mica racistes".

Aquesta fricció només s'entén sabent que les persones que actualment arriben a casa nostra
es troben davant d'un sistema de servéis socials forga consolidat i que ofereix un ampli
ventall d'ajuts socials, sobretot si es compara amb els seus llocs d'origen. En aquest context
cal teñir molt en compte el fet que quan es parla del rebuig cap a les persones immigrades
existeix una gran tendencia a comparar les condictons actuáis de la seva arribada amb les que
varen teñir els i les immigrants de la resta de l'estat deis anys seixanta i setanta.

No és poc habitual que aquest discurs es posi en boca de les persones que han format part
de diferents grups, especialment si teñen una certa edat. També es podría pensar que
aquesta comparado és mes present entre els grups socials arribáis a Catalunya décades
enrere i que avui dia es troben en una situado d'integració social forga acceptable. No son
estranys els casos en qué persones del grup varen manifestar directament que coneixien
casos de conductes poc xenófiles lligades a persones no nascudes a Catalunya. En el grup de
joves, una noia marroquina va posar de manifest que, des del punt de vista de forca
magribins, els "castellans" son pitjors que els "catalans" peí que fa a l'actitud envers els
immigrants. En el mateix sentit, també es varen sentir comentaris per part d'alguns
representants sud-americans o del grup empresarial. En el primer grup, una persona
explicava que només havia tingut problemes peí fet de ser estrangera amb dues persones del
país i que després havia descobert que no eren "catalanes" d'origen, sino persones vingudes
al nostre país ais anys seixanta o setanta. D'altra banda, una persona del grup d'empresaris
explicava que, essent ell de familia d'origen immigrant, en una reunió familiar es va trobar
tota la familia fent critiques a la nova immigració. Aquest punt seria interessant d'aprofundir
en una propera investigado3.

La representado, terreny de lluita peí poder

L'existéncia de diversos discursos sobre la immigració que es polaritzen al voltant de dues
postures permet pensar en dos grups socials dividits peí seu coneixement de la realitat: els
grups mes instrults, que diuen conéixer la "realitat" del fet immigratori, i els grups amb
menys capital cultural, que a vegades confessen el seu desconeixement, pero que en altres
moments la seva desconeixenga els ve imposada per aquelles persones que diuen conéixer la
"realitat" del fet que s'está estudiant.

En el conjunt de la recerca s'ha pogut detectar una tendencia a qué els sectors mes xenófils
intentin desmuntar la imatge majoritánament compartida de les persones nouvingudes i
substituir-la per una de diferent. Amb aquesta finalitat no és estrany que es digui que no
totes les persones nouvingudes son pobres, ni delinqüents, o que no se'ns haurien de fer
estranyes ni indeseables. En aquest sentit, els aspectes mes positius de la seva vinguda a la
ciutat son posats de manifest (contribució al sistema productiu, reproductiu, fiscal, etc.
possibilitat d'enriquiment personal, d'optimització de recursos, etc.). Igüalment, els aspectes
mes negatius son matisats.

3 Cal teñir present, que les dues persones que dirigien el grup eren catalanes d'origen i que aixó hauria pogut
esbiaixar l'opinió de la resta de membres del grup.
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L'associació entre immigració i delinqüéncia, per posar un exemple, es posa en entredit
afirmant que tots els grups socials teñen al seu interior persones delinqüents, que la
delinqüéncia es vincula a l'edat (joves) o a situacions d'extraordinária necessitat i no a
I'origen cultural o étnic, o que els espais que amplis sectors consideren perillosos per la seva
vinculado amb persones nouvingudes que viuen al marge de la llei mai no han representat
cap tipus de problema (aquest és el cas del Barrí Antic de la ciutat de Manresa}.

D'altra banda, la gent del carrer no té els mateixos recursos que els técnics per definir la
realitat de la immigració. Els técnics teñen accés a algunes institucions que representen la
vida assoctativa (associacions de comerciants, de veíns, culturáis i cíviques en general, etc.) i a
través d'aquests contactes trebalten per acostar i fer conéixer les noves realitats culturáis
que son presents a la capital del Bages. En aquest sentit, bona part de les seves actuacions
professionals consisteixen a "explicar" !a realitat del fet migratori, els costums de les
persones nouvingudes i, en general, tots els malentesos culturáis que es puguin produir.

Pero, tot i els recursos que teñen a la seva disposició, en la recerca s'intueix que la imatge
mes propia deis sectors xenófils no acaba d'imposar-se. Hores d'ara, no s'está en condicions
de dir qui té mes poder per definir les persones immigrants, si efs sectors xenófils o els mes
xenófobs. En tot cas, cap deis dos discursos no accepta fácilment la validesa explicativa de
l'altre.

Una pobresa que genera pobresa

Com hem vist, el discurs de la gent menys xenófila pensa les persones nouvingudes en
termes de pobresa i d'tndesitjabilitat, i per aixó s'imagina que haurien d'acceptar de
presentar-se amb aquesta imatge. Així, les persones immigrants haurien de conformar-se
amb coses de segona categoría (ulleres barates, sabatilles que no fossin de marca, cotxets de
nadons compráis en establiments massificats, etc.). És així com es pot entendre que algunes
persones es mostressin sorpreses del fet que el val per comprar un cotxet infantil que se
suposa que reben els immigrants no sigui per anar-lo a comprar a una gran superficie, on se
suposa que seria mes barat, sino per anar a un conegut establiment del centre de Manresa.
En el mateix sentit cal interpretar el cas que se suposa real d'una mare que es presenta amb
el seu fill a una óptica i s'encapritxa d'unes ulleres mes cares que no el val de qué disposa.
Segons s'explica al grup, després d'una trucada a l'Ajuntament, el nen va teñir les ulleres que
volia. També s'han esmentat casos de nois i noies que no paguen matrícula a I'escola, o que
teñen beques i, en canvi, vesteixen xandalls o sabatilles de marca. Igualment, els cursos de
cátala per a dones immigrants son gratuíts i a mes els paguen un petit sou.

És com si l'immigrant que té necessitat de rebre ajuda de la collectivitat s'hagués d'ajustar a
la imatge mes tradicional de la pobresa o, cas contrari, abstenir-se de demanar ajut públic. O
sigui, que s'espera que accepti la representado social que li ha estat adscrita, una imatge
basada en gent que viu en la pobresa o en situacions molt carencials. Quan la imatge de
certes persones nouvingudes no s'ajusta a aquesta representació (perqué no hi ha
comportaments o aparences que facin pensar en la pobresa) es produeixen algunes queixes
que s'expressen en el sentit de fer quadrar la realitat amb la imatge socialment construida
d'aquesta. Aquesta manera de representar-se l'Altre haurá de ser un deis obstacles mes
greus per a la integració social deis anys que vindran.
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Conclusions

En les pagines anteriors s'han exposat els diferents discursos sobre la immigració presents a
la ciutat de Manresa i s'ha evidenciat clarament que diferents actors i collectius teñen
representacions també diferents del tipus de reiacions que es donen a la ciutat. Aqüestes
imatges no coincidents s'han de considerar reals des del punt de vista que les coses que es
defineixen com a reals teñen conseqüéncies reals. Res no hi fa que certs grups socials puguin
considerar-los discursos desconnectats de la "realitat", discursos sobre discursos - o
coneixement mal construít-. L'important és que, com a discursos, serveixen a molta gent per
explicar-se el món que l'envolta, per justificar actituds i per pautar la vida social. Des
d'aquest punt de vista, el discurs s'acaba convertint en acció i practica social. Les paraules, a
mes de paraules, son accions i teñen conseqüéncies. I és a través del discurs que es
produeixen i es reproduetxen les actituds envers els altres.

L'estudi La percepció de la immigració a la ciutat de Manresa va detectar un ¡ntercanvi constant
entre els discursos deis diferents grups socials, amb referéncies explícites deis uns ais altres, i
uns coneixements mes o menys difuminats del que pensen les altres parts. Pero també es va
veure clarament que aquest intercanvi d'informació no vol dir que s'arribi al consens social,
sino que mes aviat es tractaria de discursos paral lels, a vegades incomplets o fragmentaos.
En certs moments sembla que mes que de discursos s'estigui parlant de llegendes urbanes.

Dos fets ajuden a entendre aquesta incomunicado mutua: la manca de contactes
interculturals i la importancia del'discurs vehiculat pels mitjans de comunicado.

En general, s'ha trobat una gran manca de comunicado i d'interacció entre les diferents
collectivitats presents a la ciutat de Manresa. Les persones amb qui es va treballar ho varen
reconéixer majoritáriament. Pero tampoc no está ciar que la comunicado sigui capag
d'acabar amb el racisme latent que es detecta en alguns discursos.

Possiblement, la comunicado no servirá per aconseguir uns nivells de convivencia
acceptables fins que els discursos mes difosos no canviin una mica el seu contingut. És aquí
on el segon fet pren importancia: a les mans deis mitjans de comunicado hi ha una gran part
de la responsabilitat en la construcció deis diferents discursos sobre la immigració. Aixó no
vol dir que siguin aquests actors els responsables de tot el que está passant ni els productors
de fots els discursos, perqué possiblement només actuín com a reproductors i amplificadors
d'idees que han nascut en altres llocs. Possiblement no fos agosarat pensar que el seu paper
clau radica en el fet de tornar a la societat la visió deis Altres que alguna part o parts
d'aquesta mateixa han produít.

La qüestió de si l'Estat ha d'ajudar o no les persones nouvingudes sembla situar-se en un
punt central en tot aquest entrellat discursiu. No es tracta tant de si aqüestes persones
teñen dret o están oblidades a treballar, sino de si se'ls ha d'ajudar o no. Aquí és on
apareixen les sospites, sobretot al voltant de si es produeix algún tipus de discriminació
positiva Migada al fet de ser "immigrant".

Les persones amb qué es va treballar varen manifestar que necessitaven que els polítics i els
técnics en general els donessin una informado mes clara, basada precisament en el
repartiment deis recursos socials. Aquesta informació, per ser efectiva, hauria de ser diferent
de la que s'está proporcionant a l'actualitat. Segurament, no es tracta de donar la paraula a
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les persones nouvingudes, sino de proveir d'orelles a la poblado local. Pero orelles per
escoltar alió que amplis sectors de la societat senten que volen saber i orelles adaptades al
punt de partida (la representació actual) que els permeti entendre la nova ¡matge que se'ls
vol oferir.

A manca d'un estudi mes aprofundit, es pot pensar que no només son les persones
nouvingudes les qui han de donar-se a conéixer, sino que cal que els gestors de la societat
local expliquin qué están fent amb alió que es considera patrimoni de tots i de totes.
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Una mirada multipolar de la inmigración

La manera en que los medios de comunicación españoles (locales, autonómicos y
estatales), vienen tratando la llegada de los inmigrantes a la geografía española es cada vez
mas multipolar, tras ser bipolar a mediados de los 90 y demasiado unipolar a principios del
2000. Se trata de una mirada multipolar porque se está abordando informativamente desde un
abanico temático cada vez más amplio y porque una misma noticia empieza a ser explicada
desde diferentes puntos de vista visuales, sonoros y textuales en todos y cada uno de los
medios de distinta adscripción pública o privada, ámbitos locales, regionales o estatales e
incluso de la línea editorial de cada medio.

Estas son algunas de las conclusiones a las que hemos llegado en investigaciones como
Tratamiento informativo de la inmigración en España. 2002, llevadas a cabo desde el
MIGRACOM (Observatorio y Grupo de Investigación de Migración y Comunicación) de la
Universidad Autónoma de Barcelona para el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales.

En dicho estudio hemos podido constatar además, al observar cómo se producen las
noticias sobre inmigración, que los periodistas empiezan a sensibilizarse con la realidad de
los inmigrantes y sus problemáticas más inmediatas. Procuran ir más allá de la mirada
unipolar del 2000, centrada en la "avalancha" de pateras, o de la mirada bipolar simplista,
positiva o negativa, folklórica o dramática, localizada en el 1996, año en el que realizamos el
primer estudio del tratamiento de la inmigración y en el que aun hay muy bajos porcentajes
de inmigración no comunitaria en España.

Al analizar a la vez las rutinas de producción se constata el esfuerzo de los informadores
por transmitir la realidad diversa que está emergiendo en la nueva sociedad española con la
llegada de personas de distintas procedencias geográficas, culturales y lingüísticas, y, su
interés paralelo por acudir a manuales de referencia para usar el mejor tratamiento como los
del Colegio de Periodistas de Catalunya o el Consell de l'Audiovisual de Catalunya. Es
evidente que los profesionales de los medios procuran reflejar fielmente la realidad multi,
inter y hasta transcultural. Ninguno, que se sepa, está interesado en suscitar brotes racistas y
xenófobos. Pero también es cierto que pueden transmitir dicha mirada multipolar, en una
recepción cada vez más diversa, al mostrar tal cual la nueva realidad plural desde su
unilateral formación occidental eurocéntrica o desde los limitados puntos de pistas visuales y
sonoros que les resulta posible mirarla a veces.

En el texto siguiente se muestran ciertos ligámenes entre el tratamiento informativo y la
proyección de la diversidad, haciendo uso de algunos resultados de las investigaciones
llevadas a cabo desde el Observatorio de Migración y Comunicación de la UAB,
MIGRACOM (www.miKracom.org). Son pistas cual i-cuantitativas para adentrarse en dicha
realidad diversa desde diferentes puntos de vista, extraídas desde la producción, la emisión y
la recepción de los mensajes con el objetivo de encontrar respuestas a preguntas como ¿qué
modelo o modelos de diversidad social y cultural están transmitiendo los medios desde dicha
mirada multipolar eurocéntirica? ¿se potencia de esta manera la comunicación intercultural
activa o está germinando nuevos comportamientos racistas al intentar retratar la realidad tal
cual, empezando por la realista llegada de algunos inmigrantes en pateras?.



Miradas bipolar, unipolar y multipolar

En el primer estudio que llevamos a cabo desde el MIGRACOM para el Departament de
Benestar Social de la Generalitat de Catalunya en 1996, observamos que llegaban a ser
noticia en los medios (prensa, radio y televisión) la incipiente inmigración exterior desde su
apuesta festiva y pintoresca. Era noticia ese nuevo colorido social. Nos resultaban llamativos
esos otros rostros, esa otra forma de moverse e indumentarse.

De otro lado, los medios de información empezaban a darle importancia a la llegada de
la inmigración, o una parte de los inmigrantes venidos en pateras. De aquí fluía esa otra
mirada negativa, demasiado negativa tal vez, pero más sociológica, antropológica y cercana a
la cruda realidad de la inmigración, sobre el complejo y duro proceso de llegada de estas
nueva población al "nuevo mundo", acompañada de otras variantes también negativas como
como las mafias de traficantes ilegales de personas.

En el estudio realizado en el año 2000 constatamos un aumento considerablemente del
número de informaciones sobre la inmigración llegada a España y Catalunya, pero centrado
en ofrecer una mirada unipolar negativa, la de la llegada masiva de inmigrantes que se
produce de golpe y que los medios retratan y sintetizan desde un solo punto de vista, el de la
"avalancha" de pateras, y el de las continuas "clasificaciones" de cifras de pateras
interceptadas, número de inmigrantes detenido, entrando incluso en detalles como el de
mujeres embarazadas y niños viajando en la patera.

En el 2002, tan sólo dos años después de la "gran avalancha", los medios españoles
incorporan rápidamente una mirada multipolar. Pierde valor informativo la mirada unipolar
del 2000 y tiende a otorgársele protagonismo a una serie de temas políticos nacionales e
internacionales entre los que destaca como protagonista principal la Unión Europea y en
concreto esa asignatura pendiente de la regularizadón europea de la inmigración no
comunitaria, que pasa por la discusión y aprobación de una nueva legislación que sea capaz
de definir mejor las fronteras del territorio europeo y el origen e identidad de sus respectivos
ciudadanos.

Una observación cuali-cuantitativa, casual y multivariable

Para profundizar aun más en el análisis objetivo de la construcción de la mirada
multipolar de la inmigración en los medios españoles, y valorar de manera objetiva o desde la
interpretación ideológico-científica más objetiva posible, el tipo de tratamiento y encontrar
algunas pistas relativas a los modelos de diversidad cultural que transmiten, hay que tener en
cuenta el máximo de criterios textuales, visuales y sonoros, extraídos desde diferentes puntos
de vista cual i-cuantitativos desde la producción, la emisión y la recepción de los mensajes.

Uno de los criterios más cuantitativos y estadísticos de referencia es el del tiempo que le
otorgan los informativos televisivos a la inmigración. Si tenemos en cuenta las oleadas de



mayo-junio de los años 1996, 2000 y 2002, recogidas desde el Observatorio de Migración y
Comunicación de la UAB (MIGRACOM), en ios ámbitos estatal y autonómico y de una
muestra de cadenas de radio y televisión de carácter público o privado, vemos en la gráfica
siguiente algunos datos significativos como que del 0,61% de tiempo destinado a cuestiones
de inmigración en los informativos de tarde-noche de las tres cadenas estatales (suma de
Televisión Española, Tele 5 y Antena 3) durante la oleada de mayo-junio de 1996, pasamos
al 2,29% del 2000 y de ahí al 7,30% del 2002.

Gráfica 1

Televisión. Ámbito estatal <i)
Porcentajes de tiempo destinados a inmigración

1996, 2000 y 2002 (2)

( i)
(2)

Márgenes agregados de TVE, TeleS y A3
Informativos de tarde-noche de TVE, A3 y Tele5 de las oleadas de mayo-junio de cada año.

Dichos incrementos de tiempos destinados a la inmigración en los tres informativos de
tarde-noche de TVE, Antena3 y Tele5, se da por igual en las tres cadenas, aunque es algo
mayor en Tele5, según recoge la gráfica siguiente:

Gráfica 2
Televisión. Ámbito estatal

Porcentajes de tiempo destinados a inmigración
1996, 2000 y 2002 (i)
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(1) Informativos de tarde-noche de TVE, A3 y Tele5 de las oleadas de mayo-junio de cada año.



Si observamos el tiempo destinado a unidades informativas sobre inmigración en los
informativos de tarde-noche de una muestra de televisiones autonómicas, de la oleada de
mayo-junio de 2002, vemos que los de Galicia y el País Vasco difieren de los de Cataluña y
Andalucía. Dichas diferencias parecen guardar estrecha relación con el interés que adquiere el
tema en cada comunidad autonómica, ligado, a su vez, con el peso demográfico y según como
hasta cultural de los nuevos colectivos sociales recién llegados a la comunidad autonómica.

Cuadro 1

Televisión. Ámbito autonómico. Mayo-junio 2002
Tiempos y porcentajes de inmigración en los informativos(i)

INMIGRACIÓN

Otras
informaciones

Tiempo total
analizado (2)

Cataluña
TV3

0:50:32
f7,3S%l

10:37:16
(92,65%)

11:27:48
(100%)

Galicia
TVG

0:24:50
(3,6 5%)

10:54:40
(96,35%)

11:19:30
(100%)

País Vasco
ETB

0:22:41
f 3,94<>/o)

9:12:38
(96,06%)

09:35:19
(100%)

Andalucía
CSA

0:58:51
rs.60%)

10:25:17
(91:40%)

11:24:08
(100%)

(1) Informativos de tarde-noche de lunes 27 de mayo al domingo 16 de junio, ambos Inclusive.
(2) Tiempo medido en horas, minutos y segundos por este orden, de Izquierda a derecha.

Ej.: 11 horas, 20 minutos y 29 segundos.

En estos informativos autonómicos se constata, además, el mismo incremento importante
que en los de ámbito estatal Este es el caso, por ejemplo, de Televisió de Cataluña (TV3) que
ha crecido del 0,70% de unidades informativas sobre inmigración en 1996, al 7,35% en el año
2002, pasando por el 2,75% del 2000, porcentajes obtenidos los tres en los mismos periodos
de mayo-junio.

Cuadro 2
Televisió de Catalunya (TV3). Mayo-junio 2002

Tiempos y porcentajes de inmigración en los informativos(i)

INMIGRACIÓN

Otras informaciones

Tiempo total analizado
(2)

Año'
1996

0:03:50
(0,70%)
9:02:21

(99,30%)

9:06:11
(100%)

Año
2000

0:20:47
(2,75%)
12:16:02'
(97,25%)

12:36:49
(100%)

Año
2002

0:50:32
(7,35%)
10:37:16
(92,65%)

11:27:48
(100%)

(1) Informativos de tarde-noche deTV3, según oleada de mayo-Junio de cada año.
(2) Tiempo medido en horas, minutos y segundos por este orden, de Izquierda a derecha. Ej. 13 horas, 47
minutos y 9 segundos

Es importante tener en cuenta que hemos verificado en nuestros estudios los mismos
incrementos de tiempo y unidades informativas en los medios radio y prensa escrita.



Temas y subtemas principales sobre inmigración ,

Una segunda manera de adentrarse en la mirada multipolar y en la comprensión de los
modelos de transmisión efectiva de la diversidad por parte de los medios la llevamos a cabo
mediante el análisis cuantitativo de los temas y subtemas tratados sobre inmigración en estos
informativos televisivos de tarde-noche (de mayor elaboración que los del mediodía y de
audiencias a menudo más importantes).

Por ejemplo, durante la oleada de mayo-junio de 2002, las unidades informativas de
inmigración de los informativos de las televisiones estatales y autonómicas analizadas se
abordaban principalmente desde los macrobloques temáticos: exclusivamente políticos, socio-
políticos o mixtos socio-politico-"patera" (el sujeto principal es político, por ejemplo la
legislación europea sobre inmigración, que da pie a otra información de tipo más sociológico
sobre manera de integrarse de los inmigrantes y esta segunda puede dar paso a una tercera más
del ámbito de los sucesos como un nuevo naufragio de una patera), de política internacional, o
nacional (de España y/o de de la comunidad autonómica).

La unidad informativa aislada o bien relacionada con otros sucesos o como acto delictivo
destacado de la población inmigrante, se le dedica poco tiempo en relación al destinado a
abordarlo dentro de los otros bloques más de signo político y social, como puede observarse
en el cuadro siguiente.

Cuadro 3
Televisión. Ámbitos estatal y autonómico. Mayo-junio 2002(2}
Tiempo dedicado a inmigración en los bloques temáticos (i)

España y/
comunidad
autonómica

Internacional

Economía

Sociedad

Sucesos

Televisión
Española

0:16:58

0:10:51

0:04:55

0:01:34

0:03:02

Tele 5

0:24:30

0:05:33

0:00:00

0:26:20

0:09:45

Antena3

0:16:50

0:04:27

0:01:22

0:04:11

0:06:30

Televisió
Cat.TV3

0:34:44

0:03:36

0:00:00

0:12:12

0:00:00

Televisión
Galeqa

0:09:22

0:07:56

0:00:00

0:01:57

0:05:35

Canal
Sur

0:43:08

0:08:25

0:00:00

0:07:18

0:00:00

Euskal
Televista

0:09:02

0:03:25

0:01:55

0:05:26

0:02:53

(1) Informativos de tarde-noche de las tres semanas de lunes 27 de mayo al domingo 16 de junio, 2002.
(2) Tiempo medido en horas, minutos y segundos por este orden, de Izquierda a derecha. Ej.: 11 horas, 20

minutos y 29 segundos.



Los subtemas abordados en cada macrotema en los informativos de tarde-noche de
las televisiones de ámbito estatal y autonómico analizadas se recogen en los dos
cuadros siguientes.

Cuadro 4

Televisión. Ámbito estatal. Mayo-junio 2002
Tiempos de las temáticas específicas sobre inmigración.

TVE TeleS Antena 3
Ley de Extranjería 0:02:18

Llegadas, regularizaciones, etc. 0:02:09
Acciones, concentraciones de inm. 0:01:57

Redes, delitos, bandas, sucesos, etc 0:00:56
Países de Europa e inmigración 0:00:00

Unión Europea: políticas, reuniones
sobre inmigración 0:09:08

Trabajo y problemas de explotación
laboral de los inmigrantes 0:04:55

Incorporación niños inm. a la escuela 0:00:00
Integración de la inmigración

(familiar, religiosa, cultural, econón.) 0:00:00
Sucesos en los que aparece implicada

la población inmigrante 0:08:11
Otros temas sobre inmigración 0:07:46

0:09:58
0:04:36
0:06:26
0:00:00
0:00:19

0:05:14

0:00:00
0:02:07

0:24:13

0:02:22
0:03:48

0:01:28
0:01:58

0:00:00

0:03:19

0:01:22

0:00:00

0:04:11

0:10:26
0:02:49

0:07:08
0:08:34

Total tiempo analizado 0:37:20 1:06:08 0:33:20

Televisión .
Tiempos de las

Cuadro 4
Ámbito autonómico. Mayo-junio 2002
temáticas específicas sobre inmigración.

Televisió de
Catalunya

Televisión
Galega

Canal Sur
Televisión

Euskal
Telebista

. Ley de Extranjería 0:05:23 0:00:00
Llegadas, regularizaciones,

concentración de la pob.inm., etc. 0:06:36 0:00:00
Acciones, concentraciones inm. 0:01:36 0:02:04

Redes, delitos, bandas, sucesos, etc de
la población inmigrante 0:05:35

Países de Europa (Francia, Italia, etc)
e inmigración 0:02:41

Unión Europea: políticas, reuniones
sobre inmigración 0:00:33

Otras sobre inmigración en Europa:
medidas, controles, etc. 0:00:22

Problemas de explotación laboral
de los inmigrantes 0:00:00 0:00:00

Incorporación de niños inm. a la escuela 0:00:00 0:00:00
Racismo, Xenofobia 0:03:59 0:01:57

Integración familiar, religiosa, cultural,
económica, etc. de la inm. 0:08:13 0:00:00

Sucesos en los que aparece implicada
la población inmigrante 0:00:00 0:05:35

Otros temas sobre inmigración 0:00:00 0:00:00

0:00:51

0:07:18
0:16:02

0:05:22

0:00:00

0:08:25

0:00:00

0:00:00
0:00:00
0:00:00

0:07:18

0:00:00
0:00:00

0:01:27
0:01:56

0:01:55
0:02:13
0:03:13

0:00:00

0:02:53
0:01:56

Total tiempo analizado 0:50:32 0:24:50 0:58:51 0:22:41



Estos tiempos, destinados a abordar diferentes subtemas sobre inmigración, dan pistas sobre
esa mirada multipolar que al parecer va más allá de la mirada unipolar del 2000, centrada en la
"avalancha" de pateras. En el 2002 parece preocupar bastante la dimensión europea del tema,
e incluso algunos medios empiezan a interesarse por la integración social de los inmigrantes
(Tele 5, Canal Sur TV y TV3) y hasta por sus reivindicaciones y acciones.

Tratamiento del país de origen de los inmigrantes

De todas formas, si ampliamos el análisis cuantitativo al tiempo que destinan los
informativos analizados a informar sobre los países, áreas geográficas o incluso continentes de
origen de los inmigrantes, vemos que dicha mirada multipolar no logra abarcar aún esta seña
de identidad y criterio formativo tan necesario de los nuevos inquilinos. En la gráfica siguiente
puede observarse que el tiempo que destinan cinco medios de difusión estatal, que.abarcan el
máximo de audiencia, a informar sobre cuestiones relativas a África y Latinoamérica
(continentes de los que proceden la mayoría de los inmigrantes) es casi insignificante en
relación al que se le dedica a Europa y a los Estados Unidos. Dicha desproporción entre
Estados Unidos y África viene reiterándose desde el 96, año del primer estudio realizado
desde el MIGRACOM.

Gráfica 5
Radio y televisión. Ámbito estatal. Mayo-junio 2002

Porcentajes de tiempos destinados a las zonas de origen de los inmigrantes

100%

80%

D África

D Latinoamérica
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En concreto, los informativos de tarde-noche de las tres emisoras de cobertura estatal, la
televisión pública, Televisión Española, y las dos privadas, Antena3 y Tele5, destinaron algo
más de tres minutos en conjunto, durante la oleada de mayo-junio de 2002, a mostrar algún
tema relacionado con África, sobre las elecciones en Argelia. La cadena privada Tele 5 llegó a
dedicar casi 14 minutos, un 2% de su tiempo total analizado, a Latinoamérica. Repartió ese
tiempo entre la crisis política y económica de Argentina y ciertas actuaciones políticas de



países que se nos muestran en los informativos por su carácter conflictivo como Cuba y
Colombia.

Dos países como Ecuador y Marruecos, de los que proceden un porcentaje importante de
inmigrantes residentes en España actualmente, no se abordan lo más mínimo en ninguno de
los informativos radiofónicos y televisivos analizados durante dicho periodo de mayo-junio
del año 2002.

El "héroe" inmigrante

El 3 de junio del 2002 (perteneciente a la oleada mayo-junio) se hunde un edificio en
L'Hospitalet de Llobregat, ciudad colindante a Barcelona ciudad. La noticia se destaca en
todos los medios. El derrumbe provoca la muerte de una persona, otras dos quedan atrapadas
entre los escombros. Dos hombres que vivían en frente logran salvarlas. Los hombres son
calificados de origen inmigrante, marroquí y/o magrebí por algunos medios, otros le aplican,
además o nada más, el apelativo de "héroes", unos terceros les llaman tan sólo "vecinos" sin
tener en cuenta su hipotética condición inmigrante y unos cuartos ni siquiera los muestran
como fuente informativa, no los asocian en absoluto con el suceso. Dicho tratamiento tan
diferente da pié a sumar nuevas variantes a la mirada multipolar de los medios sobre la
inmigración desde una apuesta más cualitativa, aunque seleccionada del mismo periodo de
mayo-júnio del 2002 (se trata de una propuesta metodológica para el análisis del tratamiento
informativo de la que puede encontrarse referencias en www.migracom.org').

El diario ABC subraya en el titular de portada del 4-6-02: "Un inmigrante, héroe de la
tragedia de Hospitalet". En el texto se precisa que se trata de "un ¡oven inmigrante
marroquí" que es capaz de arriesgar "su vida".

ABC
Estrasburgo refrenda que Gestoras y
Scgi srm organizaciones terroristas

Un inmigrante, héroe de
la tragedia de Hospitalet

. . i - " • ; . . . • * .

Una persona muerta y casi una decena de heridos (¡i
él balance del derrumbe de un edificio ¿n Hnspítalet -
de Llobregst. Únjoven ¡nniigrante marroquí arrinsgó
JSU ytda en.elrescnte'delas víctimas tP<ígm<t'3Gl .

La noticia se insertó a toda plana en las páginas de "Sociedad". El titular no destaca la
participación del "héroe" inmigrante. Tan solo se menciona en un ladillo, al final de la cuarta



-Sociedad-

Un muerto y siete heridos al derrumbarse tres
pisos de un edificio en Hospitalet de liobregat

columna. Se resalta el nombre nada más, Abdesalam, y que dicho nombre estuvo en boca de
los vecinos que "no duraron en calificarlo de "héroe"". Finalmente se entrecomilla la
expresión héroe. Antes, en el ladillo y en la portada, no se aplican las comillas.

Un héroe llamado Abdeftsalam
De nombre AbdeLsalam. ej joven se
adentró entre las pilas de escombros
y sacó con vida a un joven que estaba
atrapado entre maderas y, posterior-
mente, a una mujer que, según su
testimonio, «parecía estar casi muer-
ta porque estaba toda ensangrentada
y tenía la nariz rofcu*. Él mismo su-.
frió heridas leves como cortes y ras-
guños al penetrar en el lugar del acci-
dente, ocurrido, dijo, porque «las ca-
sas son muy antiguas y las obras se
estaban comiendo el edificio por de-
bajo». El nombre de Abdelsalam estu-
vo en boca de los vecinos a lo largo
del día y muchos de ellos, especial-
mente los de casas contiguas, no du-
daron en calificarlo de «héroe».

™ Strto.tiSlnmnHri di tarar») I S32SS5.SS5
I.-.i-í'ürSr^S^ panna «unto mueh» Imn w pac I —~.~ST^ ÍSTI

Llama la atención el despiece destinado a otro vecino, denominado sordo directamente
en el titular, para ver como se le asocia con el "héroe" en el párrafo inicial. En este caso se
subraya que "Si el héroe fue el joven marroquí, "la anécdota estrafalaria de la tragedia
tuvo también nombre propio: Josep C." Si asociamos héroe con sordo marroquí y con
estrafalaria empieza a emerger un discurso sobre el tratamiento de esta persona, de poca
calidad. El "sordo" es llamado por el nombre y el apellido abreviado, Josep C, sin embargo
el "héroe" sólo por el nombre Abdesalam, sin apellido. ¿Se le llamaría así a cualquier
ciudadano occidental? ¿Se me denominaría a mi Nicolás nada más?...

Un muerto y ddr bTÜ» s] dotumba»» nts
r Sordo, sólo se enteró de lo ocurrido
porque entraba mucha luz en su piso

Si si héroe de ta jor-
nada fue ante los
ojos de los vecinos el
{oven marroquí da 23
afíos, la anécdota
estrafalaria de la
tragedla tuvo tam-
bién nombre propio;
Jos«p C, d» 74 «nos,
residente en e! ático
primero, y que poco

ron que explicar ai
¡nqtiilírto despistado
que parte del aditicio
había caído y su piso
estiba a punto del
<taíiwnbe, por lo qino
le invitaron a ebando-
nario con celeridad.
ío»sp C, que padece
una acusada sordera,
dormía plácidamente

mo OKPÜCO a ios pe-
riodistas. La razón de
Unta (uí era que
parta de la casa ha-
bía d*sBpar»CHJo y
los pisos vecino»,
que le tapaban la luz,
ya no existían. Una
vez sano y salvo en
la eslíe, el anciano,
presa det nerviosi s-



Cabe resaltar que la noticia sigue en la página siguiente. Se le añade una columna en el
margen izquierdo y en ese caso se asocia al joven con el calificativo "magrebí". "Héroe" se
relaciona, por tanto, con marroquí, inmigrante, magrebí, incluso, indirectamente, con el
"sordo" de la "anécdota estrafalaria de la jornada".

El País también destaca la noticia en portada pero el titular no menciona la palabra héroe ni
la intervención del inmigrante: "Un muerto en el derrumbe de L'Hospitalet". El texto de la
noticia habla de"ciudadanos marroquíes, residentes...." (en este caso aparece una segunda
persona implicada en el rescate y se usa el plural).

Este diario tiende a resaltar además la asociación de" todo ello con la religión. En concreto
subraya la frase de uno de ellos que dijo: "El que mata es Dios y yo sabía que no me podía
pasar nada". Por tanto, nos los presenta como ciudadanos marroquíes, residentes, y nos
subraya que uno de estos ciudadanos marroquíes residentes haya mencionado la palabra Dios.
Es un texto integrador (se les considera ciudadanos y residentes) pero contrasta dicho
tratamiento con el hecho de que salga de la boca de un marroquí la palabra Dios.

La unidad informativa se desarrolla en la página 21, impar, sección habitual de España, no
es de sucesos. Insiste en informar en el titular, en la entradilla y en el texto, sobre la muerte de
una persona al desplomarse el edificio. En un recuadro se destaca la intervención de los dos
inmigrantes. Titula: "Salvadas por dos marroquíes". A modo de crónica casi literaria se narra
la intervención de los dos hombres de la que hay que destacar que de uno se subraya que
"estaba a punto de salir de su casa a vender objetos de segunda mano..." y del otro que se le
sigue denominando Abdesalam, sin apellido, como el ABC. En este caso al denominado sordo
en ABC se le llama Josep Cabestany y se le trata de otra forma, se dice simplemente que
"padece una sordera".

El Periódico de Catalunya destaca directamente, en su importante página 3 en la que se
aborda el Tema del día', la declaración del inmigrante: "Alá estaba dentro de mi corazón". En
un subtítulo se aclara que quien dijo eso fue "Un marroquí que vive junto al bloque
siniestrado".

De todas formas, si nos adentramos en el análisis visual de esta persona en El País y El
Periódico de Catalunya observamos dos tratamientos fotográficos diferentes, que vienen a
añadir nuevas reflexiones para un tratamiento adecuado de la inmigración en los medios que
sea capaz de transmitir la mejor normalización de la diversidad.

El País opta por mostrar un plano medio, frontal, El Periódico de Catalunya muestra un
plano completo en picado. El primer tratamiento visual es más adecuado. Es un interlocutor
más de nuestra sociedad. El segundo, lo empequeñece al mostrarlo en picado y además nos lo
aleja porque su mirada se desvía hacía un lado, incluso recrea un estereotipo negativo al
mostrarlo completo aparecen las zapatillas que asociadas a la toma en picado, al titular "Alá
estaba dentro de mi corazón" y al pie de foto "Héroe....", nos trasmiten una imagen más
negativa de "los marroquíes" que la de El País.



El País 4-6-2002

Abdesabm, «I vecino marroquí que rescató • dos herido* en el dorrurnt» da arar. / M M C U ) & UBBMO

El Periódico de Catalunya

Héroe • Abcteslam Amlmar. en la puerta de su casa.



Otros diarios de ámbito autonómico como El Faro de Viso optan por ubicar la noticia en
la página de sucesos. El periódico gallego destaca la muerte de una persona al derrumbarse el
edificio y le destina un despiece a la intervención del "joven marroquí", según especifica en el
titular, o "al joven inmigrante magrebí" como lo califica en el texto, pero lo que llama la
atención en este caso es la Íntertextualidad o las otras noticias que aparecen alrededor de esta.
En concreto, una que aparece en el margen inferior izquierdo con el titular: "Detienen en
Ceuta a un marroquí que secuestró a su compañera y al hijo de ambos".

Televisión Española (TVE) desarrolla la unidad informativa de este día TVE 3-6-02 de la
siguiente manera y según los siguientes aspectos resaltados en negrita:

Conductor (plano medio con imágenes del edificio derruido al fondo):
"Empezamos en L'Hospitalet de Llobregat, en Barcelona, allí bajo las ruinas del
edificio que se ha derrumbado esta mañana. Se descarta la posibilidad de
encontrar nuevas víctimas una vez localizado en su trabajo el ¡nquilino que se
daba por desaparecido. Hay un muerto y siete heridos"
Voz en o/fde la periodista: "Hacia las dos y media de la tarde han rescatado el
cuerpo de la única víctima mortal de este siniestro. Se trata de un trabajador de
correos de 40 años que vivía en la segunda planta (aparece rótulo:"L'Hospitalet
de Uobregat Barce-lona", este mediodía). La única persona que permanecía
desaparecida no se encontraba en el edificio y se ha enterado de la tragedia esta
tarde al regresar del trabajo. Además, siete personas han resultado heridas, una
de ellas de gravedad (aparece: REDACCIÓN CATALUÑA) y han sido trasladadas a
diferentes hospitales. Poco antes de las seis de la mañana parte importante de
este edificio de cuatro plantas se venían abajo. Los mismos vecinos han sido
los primeros en socorrer a las víctimas." ___

VECINO (así aparece identificado, en mayúsculas, se reproduce su voz a
continuación, lo más fiel a su uso del español): "Hemos "rompido" la valla que
estaba aquí, hemos entrado, hemos encontrado dos personas, uno tenía un
bloque encima y una mujer también, lo hemos "ayudao", lo hemos "sacao" y
había una niña allí arriba que pedía la ayuda a gritos."

De nuevo offde la periodista: "Pese al gran estruendo provocado por el derrumbe,
los bomberos han tenido que alertar a un vecino del inmueble que dos horas
después continuaba durmiendo sin haberse enterado de lo sucedido."
VECINO (asi consta, al igual que con la otra persona):

"Yooo, cuando lo he visto, cuando he abierto la puerta del piso, los bomberos
han dicho eyy abajo pa bajo, me he cogido la libreta, no he cogido nada..."

De nuevo offúe la periodista:
"Ahora quedan por delante las tareas de desescombro y todo indica que la
parte del edificio que ha quedado en pie tendrá que ser derribada."

Y finalmente aparecen los planos medios del presentador en plato y la
periodista desde el lugar de los hechos.

En esta noticia de TVE no se usa el calificativo inmigrante. Se le denomina VECINO, al
supuesto magrebí, en el rótulo que aparece bajo sus declaraciones. Sin embargo, el offátl
titular de portada subraya: "Un joven magrebí ha sido el héroe de la jornada. Ha salvado a
dos personas de entre las ruinas."

Se mezcla, por tanto, el tratamiento negativo de la inmigración con otro de calidad. De un
lado, se observa un tratamiento negativo o inadecuado cuando se asocia en los titulares el



calificativo "héroe" con el supuesto origen magrebí de la persona. Hay que preguntarse si los
informadores han verificado el origen geográfico, cultural de la persona, si saben, por ejemplo,
qué es magrebí a ciencia cierta. De otro, se trata de un tratamiento que tiende a ser de calidad,
adecuado e incluso integrador de dicho colectivo porque se le identifica como VECINO,
otorgándosele al supuesto magrebí el mismo tratamiento que al otro VECINO, supuestamente
autóctono que aparece en la noticia, el que se aplica el calificativo "simpático" de "sordo" en
los titulares de portada.

Si analizamos la estructura general del informativo de 49 minutos y 30 segundos de ese día
3 de junio de 2002, vemos como se sobredimensiona el tratamiento negativo de la inmigración
al observar el lugar que ocupa la unidad informativa sobre el derrumbe del edificio de
L'Hospitalet, las temáticas principales desarrolladas por las unidades informativas posteriores,
los personajes principales de cada unidad y como se encadenan los demás temas sobre
inmigración tratados ese día con una serie de temáticas, subrayadas en negrita a continuación,
como terrorismo, conflicto, incendio, Batasuna, huelga, lapidación, acoso sexual, muerte por
éxtasis y ansiedad:

• Careta de Presentación
• Titulares: imágenes incendio de edificio en Sant Petersburgo. Imágenes de

derrumbamiento del edificio de L'Hospitalet y se hace referencia a la heroica
hazaña de un joven maqrebí que salvó a dos personas.

• Conductor presenta visita Aznar en Alemania.
• Conductor presenta reunión de la conferencia Episcopal dando paso a titulares:
• Blair y Aznar piden reforma de la OTAN para combatir terrorismo.
• Conflicto India-Pakistán
• Caso Amina: queda en libertad hasta 2004.
• Ataques de ansiedad de estudiantes ante los exámenes.
• Italia- Ecuador, partido del Mundial de Fútbol.
• Derrumbamiento del bloque de pisos en L'Hospitalet."Vecino" maqrebí
• Incendio en Madrid.
• Incendio y desplome edificio en Sant Petersburgo.
• Aznar y Blair piden reformar la OTAN contra el terrorismo internacional.
• Gira europea de Aznar. Regulación del fluio migratorio.
• Pastoral Obispos vascos que critican la ¡legalización de Batasuna.
• Reforma del desempleo. Se relaciona con la agricultura de Extremadura en la

que trabajan inmigrantes. Seguimiento de un caso de un inmigrante.
• Príncipe de Asturias a Gorbachov.
• Huelga en Argentina. Rato opina sobre Argentina.
• Conflicto India-Pakistán.
• Caso lapidación Amina
• Alcalde de Ponferrada: juicio sobre el acoso sexual.
• 30.000 marroquíes pasan la frontera de Melilla. Tendrán una tarjeta digital

para entrar en España. Se quiere evitar la entrada con papeles falsos.
• Muerte por éxtasis en Barcelona.
• Técnicas para superar los exámenes de junio que provocan ansiedad.
• Conmemoración 25 años de las elecciones autonómicas en España.
• Deportes: Mundial de Fútbol y Roland Carros.
• Información sobre la declaración de la Renta.
• Despedida y careta de salida

Por ejemplo, la unidad informativa sobre la tarjeta digital para controlar los marroquíes que
pasan la frontera de Melüla, se inserta entre la anterior sobre acoso sexual y la siguiente sobre
muerte por éxtasis. Previamente, se informa sobre los viajes del ex presidente del Gobierno
español por Europa, preparando una Cumbre de Sevilla a finales de junio con las políticas de
control de la inmigración como tema principal y la imagen de Aznar.



Antena 3. 3-6-02

El informativo de tarde-noche de Antena3 destaca la noticia en portada, al igual que el de
TVE, pero luego no la desarrolla en primer lugar sino en el sexto del informativo. Sin
embargo, en los titulares de portada ya se muestra una primera imagen algo espectacular del
"héroe". Se usa el contrapicado que se muestra a continuación, capaz de acercárnoslo más
pero de ensalzarlo aun mas como "héroe". Tal vez esta toma sobrepasa en parte la ética visual
informativa.

La conductora subraya en off, al presentar la unidad informativa, que dos personas pudieron
ser rescatadas: "gracias a un joven inmigrante". Usa, por tanto, la expresión inmigrante, pero
en el interior la sustituye por la de "joven marroquí", según puede observarse en la
reproducción textual y visual de la unidad informativa a continuación:

Antena 3 3-6-02
La noticia se ¡nica con el off de la conductora del programa, combinando planos
generales con planos de detalle del edificio, subrayando en un lenguaje telegráfico y
sensacionalista: "El edificio se vino abajo cuando los vecinos dormían. Los primeros
minutos fueron frenéticos, entre las ruinas se escuchaban gritos. Un hombre murió
pero 8 personas pudieron ser rescatadas. Dos de ellas gracias a un joven
inmigrante

Declaraciones del "joven inmigrante" acompañado de la persona que había sido tratado
como "héroe" en el informativo de TVE. De este plano de conjunto se hace un zoom in y
se cierra cuadro hasta quedar en primer plano el personaje. No se le identifica con un
rótulo y dice lo siguiente y de la manera que se recoge a continuación: "e.. primero me
ha dicho paisano ahí, ahí está, hay una mujer, está llorando, está llorando, esta...(hay
que escuchar varias veces lo que dice, no se entiende bien) ayudando ayuda y fuimos a
ayudarla también"
Conductora desde el plato: "Su intervención ha sido decisiva. Era temprano y el
estruendo fue tan fuerte que los vecinos de otros inmuebles creyeron que era una
explosión. Durante horas los bomberos trabajaron sin descanso buscando dos
personas que habían desaparecido, una de ellas está muerta a la otra le ayudaron..

Off vecino: "Pensaba en principio que era una explosión pero realmente lo que ha sido,
ha sido...." Aparece en primer plano el vecino (asi se le identifica, no se pone nombre y
apellido): ...el inmueble al caer, al desprenderse, entonces claro, hemos sentido a la



señora que estaba chillando y ya hemos salido todos corriendo para acá."
Off del periodista mientras se muestran planos generales y de detalle del edificio: "El
suceso ha provocado heridas graves a dos personas y leves a otras cinco. El inmueble
estaba afectado de aluminosis aunque había sido rehabilitado. Las obras que tienen
lugar en el solar contiguo podrían haber condenado a un edificio enfermo"

Off de Josep Maria Pedrosa, Dto. Emergencias Generalitat:
"Era una zona con posibles movimientos de tierra...." Primer plano de Josep M
Pedrosa (se le identifica con nombre y apellido y como 'Drtor.Emergencias
Generalitat): "...con una estructura muy frágil, no hay que descartar nunca que en
un momento dado podría haber habido una pequeña explosión."

Off periodista:
"Los bomberos han dado por acabado el desescombro después de aparecer sano y
salvo el único inquilino desaparecido que había salido de casa media hora antes del
siniestro y que había pasado trabajando, ajeno a ío que había ocurrido"

Prosigue off periodista:
"Otro vecino que se encontraba en el interior del edificio, aquejado de sordera, ha
seguido durmiendo tras el derrumbamiento y solo le ha despertado la gran cantidad
de luz que inusualmente entraba por la ventana de su habitación" (en este caso no
se muestran sus declaraciones y tampoco se le identifica).

"Joven inmigrante" todavía sin identificar y que dice lo siguiente: "...me muero
esta mañana aquí pues no pasa nada. No tengo miedo de eso. No tengo miedo de
morir."

Off periodista.:
"Este joven marroquí de 23 años ha sido el primero en auxiliar las víctimas.
Abdeslam Amamir (finalmente se te identifica con el nombre y apellido pero en
ese momento aparecen los créditos de los periodistas que cubren la información
en vez del nombre del joven) ha rescatado a dos personas que estaban atrapadas
bajo los escombros. Entre ellas una madre de familia que no dejaba de rogarle que
le salvara la vida a su hija de tan solo cuatro años."

Mientras se dice esto aparecen insertadas una secuencia de imágenes y planos de
detalle del "joven marroquí"

Abdeslam Amamir :
"... mi hija, mi hija, yo te he dicho que no te preocupes que yo te la saco si Dios
quiere, asi (finalmente aparece rótulo con el nombre y apellido: Abdeslam Amamir,
y abajo el calificativo de VECINO en mayúsculas) ¿Cómo estas? Y me ha dicho yo
estoy bien pero mi hija, mi hija y le he dicho yo que no te preocupes tu hija te la
saco si Dios quiere y al final gracias a Dios la saco a su hija también, la hija no le ha
pasado nada."

Off periodista mientras se muestran imágenes como la de la izquierda:
"En el rescate el joven se ha lastimado una pierna. Además, se ha jugado la vida
porque si sólo se había derrumbado parte del edificio con el riesgo de que se viniera
abajo totalmente."

Off Abdeslam:
"No puedo dejar una persona está muriendo y yo estoy así mirando a el...."

Abdeslam: " me refiero nos vamos a morir los dos, si Dios quiere nos vamos a
morir los dos si Dios quiere entonces si digo si no quiere le ha salvado la vida a él..."

Off periodista: "Abdeslam le da las gracias a Alá" Y Abdesalam se despide con esta
imagen y en este plano medio dándole la gracias a Alá en árabe.



El suceso de L'Hospitalet y en concreto la alusión a la intervención del "inmigrante
marroquí" Antena3 lo difunde en un informativo en el que se muestran varios sucesos, algunas
curiosidades, algo del Mundial de fútbol y unos 30 segundos sobre los 24 minutos y 38
segundos que dura el informativo de información estrictamente política, en voz de Aznar,
dando su opinión sobre la necesidad de articular políticas de control de la inmigración en la
Cumbre de Sevilla.

En concreto, los temas tratados así como el orden de aparición en la estructura del
informativo y la relación entre ellos, es la que se muestra a continuación:

Careta presentación
Video partido de la selección en el Mundial de Fútbol v resumen de otros partidos.
Enlace de la presentadora a dos derrumbes de edificios.
Imágenes del desprendimiento del bloque de L'Hospitalet y se hace alusión al "inmigrante
marroquí" que salva una persona. ]_
A continuación imágenes del bloque caído en Sant Petesburgo Rusia.
Titulares: "Aznar y la Pastoral de los Obispos Vascos", "Amina libre", "El timo de la cámara
vendida en los semáforos".
Imágenes de los goles de la jornada del Mundial.
Video del derrumbamiento del bloque de L'Hospitalet:"Dos personas rescatadas gracias a un
ioven marroquí".
Derrumbamiento edificio en Rusia.
Incendio en Madrid.
Pastoral de los Obispos vascos sobre la ¡legalización de Batasuna v opiniones de Aznar.
Enlaza con la visita europea del presidente del Gobierno para preparar la Cumbre de Sevilla con
imágenes y voz en off de la presentadora que subraya la necesidad de tratar las políticas para
combatir la inmigración ijegal.
A continuación se muestran imágenes del atentado del 11 de septiembre con voz en off de la
presentadora que subraya que "el atentado se podría haber evitado. La CÍA tenía informaciones
sobre los terroristas.
Liberan a Amina de ser lapidada.
El timo de la cámara en los semáforos.
Una curiosidad: innovación tecnológica para recargar la batería del móvil.
Otra curiosidad: la cerveza es la bebida del verano.
Una tercerea curiosidad: fórmula matemática en Internet para calcular lo que vale el tiempo-
Espectáculos: estreno de la película Spiderman. .
Fútbol: selección española en el Mundial.
Tiempo y despedida y careta de salida.

Televisió de Catalunya-TV3

La Televisió de Catalunya, TV3, no asocia a las dos personas con el origen ni con el
calificativo de inmigrantes. En este caso sólo aparece Mohamed Lesan, con el nombre y
apellido y el calificativo de "vei" (vecino). Casualmente Abdeslam Amamir, ensalzado como
"héroe" por Antena3 y algunos medios escritos como ABC y El Periódico de Catalunya, no
aparece en este medio. Las tres fuentes que aparecen en la unidad informativa, así como la
periodista, son tratadas de manera idéntica a nivel visual y textual. El tipo de letra del rótulo,
el nombre y apellido y alguna información complementaria como "fornera" (panadera) o
"vei", insertado en el mismo lugar de la pantalla y mostrándose a la vez planos medios



similares de las diferentes fuentes. Se trata, por tanto, de un ejemplo de tratamiento de calidad
de la inmigración, respetuoso con la diversidad e integrador:

Un mirada condicionada por las rutinas productivas

A pesar de que en el estudio del 2002 se observa la tendencia creciente a mostrar la
inmigración desde varias ópticas y temáticas, y que se constata el esfuerzo de los periodistas
por tratarla adecuadamente, se sigue llegando a la conclusión que las rutinas productivas de
los medios siguen produciendo y reproduciendo un discurso informativo (textual, visual y
sonoro) demasiado fragmentado y eurocéntrico de la realidad de los inmigrantes no
comunitarios.

De todas formas, conviene decir en favor de los diferentes periodistas españoles,
enfrentados a la necesidad de informar sobre temáticas tan difíciles de abordar
adecuadamente como la inmigración, que muestran un interés creciente por abordarlas desde
propuestas de calidad informativa. Son partidarios de contrastar fuentes, por ejemplo, pero
reconocen que muchas veces no disponen del tiempo necesario para dar con ellas. La voz del
inmigrante no suele aparecer en la misma proporción que la fuente oficial. Lo mismo pasa
con la imagen. Es más fácil reproducir una foto de un político hablando sobre la
reglamentación de los inmigrantes que un inmigrante hablando sobre una reglamentación que
va destinada a regularizar su situación.

Ningún periodista, que se sepa, aboga por la discriminación racial. Todos desean
respetar la diversidad cultural y transmitir la realidad multicultural real, ateniéndose a las
sugerencias de manuales de estilo como el que impulsan en el año 1996 desde el Colegio de
Periodistas de Catalunya, en una sesión de trabajo, celebrada el 15 de octubre, con
especialistas y políticos del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya e
investigadores y profesores del MIGRACOM de la UAB. Pero a menudo se produce una
discriminación involuntaria al transmitirse la realidad multicultural desde el punto de vista
occidental, europeo, en el que ha sido formado, incluso puede derivar en un cierto
tratamiento "paternalista" o positivo "benefactor" al intentan comprender de golpe, casi con
la premura que requiere la actualización de la información de las nuevas realidades en los
medios, los códigos culturales, lingüísticos y comunicativos de esos "otros" ciudadanos
recién llegados a una civilización europea en continua transformación.



Tampoco hemos de olvidar que son comunicadores que cubren dichas temáticas desde
unas rutinas productivas condicionadas por las clásicas limitaciones espacio-temporales, y
soportan unas reducciones continúas de presupuestos y platillas en los medios de información
que tienden a convertir al periodista en un superhombre pobre especializado en todo.

Una mirada unipolar desde la percepción

Al entrevistar a una muestra cualitativa de diferentes tipologías de personas en función
de variables como la procedencia geográfica, culturales y religiosas, residentes Barcelona
ciudad y en en diferentes localidades de la provincia de Barcelona (Gavá, Viladecans,
Granollers, Mollet, Vilafranca del Penedés, Vilanova i la Geltrú, Manlleu, Vic, Terrassa,
Sabadell, Manresa y Matará) pudimos observar, desde esa recepción mediática y diversa de
la realidad actual que la mayoría asocia la inmigración actual con la noticia o la instantánea
fotográfica de la llegada en pateras y en particular con ciertas imágenes impactantes:

Por ejemplo, una mujer de más de 35 años de Gavá, Baix Llobregat, nacida en
Andalucía asocia la inmigración actual con el discurso siguiente: "...pues cuando te enseñan
como vienen en las pateras exponiéndose a morir, cuando vienen en la forma que vienen, y
luego bueno, los descubres por decirlos de alguna manera, los pillan, y ves aquellas caras tan
tristes que han luchado económicamente tanto por venir, pues te da mucha pena.

Otro hombre residente en Terrassa, Valles Occidental, de menos de 35 años y nacido en
Marruecos, considera que la imagen con que se asocia la inmigración es con: "Las pateras,
jóder, no me gusta ver eso. Me da pena porque los pobres, lo que pasan, lo que pagan, lo que
gastan su físico, su dinero, para buscarse la vida, para venir aquí a ver si hay suerte pero al
final los pillan ..."

Una joven catalán de toda la vida (de padres, abuelos, etc, nacidos en Catalunya) explica
en lengua catalana que ".. .uns cadávers a les costes de Melilla em va impactar
bastant....estaven així una miqueta infladets.... Era una imatge que estaven tres, estaven
estiráis...." (.. .unos cadáveres en las costas de Melilla me impactaron bastante... estaban algo
inflados... Era una imagen que estaban tres, estaban estirados....).

Este otro hombre de Manlleu, ciudad de la comarca catalana de Osona, situada en la
Catalunya central, de más de 35 años, llegado a tierras catalanas con la inmigración interna
de los sesenta, considera que asocia eí tratamiento informativo que está percibiendo en los
medios de comunicación sobre los nuevos colectivos inmigrantes con la frase siguiente:
"Todos estos marroquíes, que entran como moscas. Esto, es demasiado..."

Los medios empiezan a mostrar la inmigración desde una mirada multipolar y los
periodistas están preocupados por difundir un tratamiento informativo de calidad, pero el
impacto visual e incluso informativo y hasta formativo que ejerce dicho tratamiento cada vez
más diverso de la llegada y asentamiento de la inmigración, en las audiencias diversas, es aun
demasiado unipolar: se siguen asociando estos movimientos humanos con la imagen de la
patera, pero con las peores imágenes y consecuencias de dichas llegadas a la geografía
española.



También es cierto que se da dicha percepción de la inmigración porque la imagen de la patera
se usa muchas veces como recurso visual para informar de cualquier tema como por ejemplo
la Ley de Extranjería.
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Presentació

El tractament informatiu que els mitjans de comunicado dispensen ais fets i ais temes referits

a la ¡mmigració está reclaman! a Catalunya, com també a Espanya i a Europa, una atenció

particular en el debat i l'agenda públics en relació amb la problemática deis nous corrents

immigratoris. A Catalunya, una comunitat autónoma que rep un deis contingents mes elevats

deis ¡mmigrants que arriben a l'Estat espanyol, el comportament informatiu deis mitjans en

aquest punt ha merescut l'atenció de les institucions polítiques i professionals mes

representares tais com el Parlament de Catalunya i el Collegi de Periodistes de Catalunya,

respectivament. En la mateixa línia d'interés, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) va

convocar unes jornades especifiques sobre "El Tractament Informatiu de la Immigració",

celebrades el 27 i 28 de novembre de 2001, les quals van donar lloc a unes " Recomanacions'

aprovades posteriorment peí CAC.

El tema monográfic d'aquest número 12 de Quaderns inclou les tres ponencies presentades

a aqüestes jornades, a carree de Vicenc Villatoro ("Els mitjans de comunicació davant la

immigració. La responsabtlitat d'informar, la responsabilitat de conviure"), de José A. Sorolla

("El tractament informatiu de la immigració a Catalunya") i de Xavier Giró ("Comentaris sobre el

Manual d'estil periodístic relatiu a miñones étniques i noves propostes"). Aquest bloc és

complementat amb un avancament deis resultáis d'un projecte d'investigació de la professora

Teresa Velázquez ("La presencia de la ¡mmigració com a exclusió social en els informatius de

les televisions publiques europees") i una presentació i avaluació de l'Observatori MIGRACOM

a carree del seu director i coordinador, Nicolás Lorite i Josep M. Blanco. Clou el monográfic un

apartat documental que compren el document del Col-legi de Periodistes de Catalunya i les

"Recomanacions" del CAC.

La secció dedicada a l'Observatori té com a convidat singular la figura i la reflexió d'Edgar

Morin, un deis pocs intellectuals europeus contemporanis que ha dedicat temps i ingeni a

repensar els fonaments de la cultura de masses. El professor i investigador de teoría de la

comunicació Enric Saperas condueix sáviament la conversa a fons amb el professor francés.

També incloem en la secció un article de Martí Petit ("Diners, política, lobbies i grups

audiovisuals ais EUA") que presenta un balanc de les relacions entre lobbisme i grups

audiovisuals ais EUA arran de la recent aprovació de la Bipartisan Campaign Reform Act, de

reforma del financament electoral.

Josep Gifreu

Director

Quaderns del CAC: Número!2



Els mitjans de comunicado davant la immigració.
La responsabilitat d'informar, la responsabilitat de conviure

Viceng Villatoro

Constructora de sentit, els mitjans de comunicado

s'erigeixen com a responsables socials de la creado

de modets d'interpretació de la realitat. Prenent

aquesta premissa com a punt de partida, l'article obre

un debat sobre el paper deis media respecte al

tractament informatiu de la immigració.

Entre la regulado per llei, i la no-regulació sense

Ifmits, l'autor defensa l'autoregulació deis mitjans i

l'elaboració de codis deontológics com a vies que fan

possible la construcció de discursos mediátics que

responguin a la seva responsabilitat social d'informar

i de fonamentar la convivencia pacifica.

Sense ganes de ser exageradament transcendent, tinc la

sensació que parlar del tractament deis fets ¡mmigratoris en

els mitjans de comunicado és un deis debats centráis del

nostre temps, perqué és -per dir-ho així- un debat al

quadrat. Vull dir que és una qüestió en la qual participen

dos debats que, fins i tot observáis ¡ndependentment,

formen part de l'agenda de les nostres urgéncies teóriques

i practiques. Un, el debat sobre les formes de gestió d'unes

onades immigratones i deis seus efectes socials i culturáis,

que per les seves característiques ens és del tot nou.

L'altre, el debat sobre la responsabilitat social, en general,

deis mitjans de comunicado. O, si es vol, de com els

mitjans de comunicado han de respondre a responsa-

bilitats socials diverses, i sovint fins i tot contradictóries, si

Vicenc Villatoro
Escriptor, periodista i membre de la Comissió d'Estudi

sobre la Immigració del Parlament de Catalunya

mes no en aparenca. Personalment, jo cree que discutiríem

apassio-nadament la gestió del fet immigratori encara que

no ni hagués immigració. I discutiríem apassionadament la

responsabilitat social deis media, encara que no hi hagués

fet immigratori. Com será, dones, de calent i d'apassionant,

l'espai d'intersecció de tots dos debats. Un espai que,

m'avanco a dir-ho, existeix, és central i transcendent.

Contra algunes tradicions metodológiques, no comengaré

l'exposició analitzant el contingut de les paraules de

l'enunciat. Donem per suposat -i és molt suposar- que es-

tem d'acord de qué parlem quan parlem d'immigració.

Suposem també -i no és menys arriscada la suposició- que

estem d'acord sobre qué volem dir quan parlem de mitjans

de comunicado. Pero si se'ns demana participar en aquest

debat deu ser -és- perqué entorn deis dos mons, i encara

mes en la seva intersecció, hi ha la vivencia d'un problema.

No és que la immigració sigui un problema, en ella mateixa.

No és que els mitjans de comunicació siguin intrínsecament

problemátics. Per6 damunt d'un fet i de l'altre s'hi projecta

una percepció problemática, que hauríem de descriure

abans d'avancar. Per dir-ho així, intentem estabíir quin és el

problema de la immigració i quin és el problema deis

mitjans.

Immigració, acollida, diversitat

Quan d'una manera creixent els ciutadans esmenten la

immigració com una de les qüestions que mes els preo-

cupen, jo cree que sovint es barregen tres ámbits diversos,

tot i que relacionats:

a) Els fluxos migratorís, própiament dits. És a dir, els

desplagamenls de població, les fronte res, les quotes, les

pasteres, els papers i els no-papers, l'entrada d'immigrants

i la seva regularizado legal.
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b) L'acollida deis nouvinguts. És a dir, les condicions

socials en les quals persones vingudes de fora aterren a la

riostra societat, les polítiques sanitáries, urbanístiques,

educatives, que comporta l'arribada d'un contingent de

persones que venen de fora.

c) La gestió de la diversitat. La necessitat de trobar

mecanismes de convivencia entre persones que participen

de tradicions religioses, polítiques, culturáis, diverses i la

forma d'aconseguir una societat on la diferencia no

esdevingui desigualtat de drets i deures ciutadans.

Normalment, posem tots tres ámbits en el paquet comú

que va sota l'etiqueta "immigració". Pero de fet son ámbits

diferenciats. En un cert sentit, els nostres models de

generalització del benestar i de gestió de la diversitat ens

els hem de plantejar igual tant si ni ha immigració com si no

hi és. En tot cas, el fet immigratori pot exigir-nos un ritme de

reflexió mes accelerat. A través de la immigració, la nostra

societat es mira al mirall. Si estem d'acord que d'immigrant

no se n'és tota la vida i que encara menys és una condició

que s'hereta -la molt absurda expressió d'immigrants de

segona generado-, fins i tot una societat sense immigrants

s'hauria de plantejar avui la seva forma nova de gestionar

la diversitat interior. Quan en alguns barris de Franca o de

la Gran Bretanya hi ha enfrontaments de rerefons racista o

xocs entre persones o grups de religió o referents culturáis

diversos, pero nascuts tots en el país, no podem parlar d'un

problema d'immigració, sino d'un problema de gestió de la

diversitat.

Tots tres ámbits, que ja sé que teñen una certa relació,

presenten aspectes problemátics, en un sentit o altre. Son

un problema, óbviament, les polítiques d'immigració i son

un problema els morts que hi ha a l'Estret de Gibraltar o les

máfies que trafiquen amb persones. És un problema l'eficac

acollida social deis nous contingents de persones vingudes

de fora i la seva integrado en el nostre model d'estat del

benestar. Hi ha tensions indubtables a partir de la

presencia en uns territoris que estaven acostumats a

d'altres tipus de diversitats de persones i grups amb

variades tradicions culturáis, polítiques i religioses. Perb

em sembla que faríem bé de no barrejar les tres qüestions.

I probablement allá on el debat será mes viu i hi haurá mes

feina a fer será, al meu parer, precisament en la gestió de

la diversitat.

La responsabilitat social deis mitjans

Al marge fins i tot de les qüestions mes o menys

relacionades amb la immigració, entorn deis mitjans de

comunicació hi ha un debat permanent que afecta el que

podríem anomenar les seves responsabilitats socials. És

obvi que els mitjans son avui els principáis constructors de

sentit, els qui forneixen el conjunt de la població deis

models d'interpretació de la realitat, deis estereotips, de les

dades que alimenten, configuren, confirmen o

desmenteixen les visions del món. Per tant, els mitjans

participen decisivament en la construcció deis valors

socials, en una relació dialéctica, de permanent añada i

tornada de la realitat: d'una banda, els mitjans son un mirall

deis valors d'una societat i de les seves relacions internes i

de l'altra, son fonamentals en la definició de valors i

actituds. No diría que els mitjans imposen a la societat uns

models d'interpretació i de sentit, pero amplifiquen i

modelen aquests models, deis quals son a la vegada causa

i efecte. Aixó ens porta al que per mi és el centre del debat

sobre el paper deis mitjans, que podríem centrar en els

espais de col-lisió entre dues formes diverses de

responsabilitat social:

a) En la mesura que els mitjans participen en la construcció

de valors, estereotips i actituds, els mitjans de comunicació

teñen la responsabilitat social de procurar que aquests

valors, aqüestes imatges i aqüestes actituds contribueixin a

la convivencia, al respecte mutu, a la consolidado de

formes democrátiques de llibertats i participado.

b) Els mitjans teñen la responsabilitat social de respondre

al dret deis ciutadans a obtenir la informado que considerin

rellevant, sense que se'ls oculti res que els importi. La

relació entre els mitjans i els ciutadans es fonamenta en un

contráete de confianca segons el qual els mitjans respecten

els fets, ofereixen opinions i en cap cas oculten -ni a fi de

bé- cap fet o cap informado que els seus receptors desitgin

obtenir.

El contráete de confianca fundacional deis mitjans de

comunicació exigeix que els seus receptors tinguin la

certesa -o, si mes no, que no tinguin una certesa contrária-

que no els será ocultat res que els propis receptors puguin

considerar rellevant. El fonament d'aquesta responsabilitat
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social no és tant el dret a la llibertat d'expressió deis mitjans

com el dret a la informació deis ciutadans. Ni els poders

públics, a través de cap forma de censura, ni els mateixos

mitjans, a través d'una ocultado deliberada de fets

rellevants -un altre nom de la mateixa censura- poden

coartar aquest dret a la informació, ni tan sois en nom d'un

bé superior. Aquest debat va molt mes enllá de la qüestió

concreta de la immigració. És un debat que afecta

moltíssims ámbits informatius, des del tractament del

terrorisme fins a la relació entre els mitjans i la vida privada

de les persones. Personalment, és un debat en el qual no

cree que en cap cas es pugui plantejar com a solució

qualsevol forma de censura: silenciar (ets o dades

deliberadament, en nom d'una causa noble o no tan noble.

Els límits de la llibertat d'informació -o del dret a la

informació, si agafem la perspectiva de tots els ciutadans-

només pot teñir els límits del codi civil, és a dir, la falsedat

manifesta, la calumnia o la injuria. En tot cas, sí que la

legislado pot posar límits a l'opinió en nom d'alguns

principis, molt pocs: evitar la incitació a l'odi o a la violencia

o la seva apología. Pero una democracia ha de ser molt

curiosa i molt prudent a l'hora de posar aquesta mena de

límits.

En qualsevol cas, el problema es presenta quan els

mitjans poden teñir dubtes entre aqüestes dues

responsabilitats socials, que en alguns casos son

complementáries, per6 que en altres poden aparéixer com

a alternatives: oferir determináis fets o determinades dades

-no parlem ja de determinades interpretacions- pot ser una

manera de complir la propia responsabilitat social

d'informar i d'oferir al ciutadá tot alió que al mateix ciutadá

ii sembla rellevant, pero pot entrar en col-lisió amb la

responsabilitat social de no alimentar estereotips, actituds o

percepcions que dificultin la convivencia i afavoreixin el

conflicte. Personalment, em sembla que en tots els casos

la millor fórmula per resoldre aquesta paradoxa és

l'autoregulació pública deis mitjans, a partir de codis

deontoldgics explícits, en els quals es publicitin els límits

que cada mitjá posa a la seva llibertat d'informar i d'opinar

en nom de la defensa de valors que consideri superiors.

L'autoregulació -després veurem com es pot aplicar al cas

que ens ocupa- em sembla Túnica fórmula de mantenir

('imprescindible contráete de confianga entre els ciutadans i

els mitjans i, a! mateix temps, atendré la responsabilitat

social que demana no alimentar actituds i estereotips que

afavoreixin el conflicte.

Els requeriments ais mitjans

A partir precisament de la seva responsabilitat social a

través de la formado d'imatges i estereotips, que

desemboquen en actituds, els mitjans de comunicado

reben una serie de requeriments explícits o implícits per

parí deis sectors mes sensibilitzats de la societat. Son

requeriments que els fan en primer lloc els poders públics i

en paral-lel les organitzacions que, per la seva activitat i

sensibilítat, s'hi senten mes directament implicades. En el

cas de Catalunya, aquests requeriments han estat

explicitats, d'una manera transparent, en l'Acord
Parlamentan sobre Política d'lmmigració, redactat per

una comissió mixta de parlamentaris i experts i aprovat per

unanimitat peí nostre Parlament el 27 de juny de 2001. Vaig

teñir la satisfacció de ser un deis membres de la comissió

que va redactar el document, com a portaveu en aquesta

comissió del grup de Convergencia i Unió, i, per tant, no

voldria ser massa emfátic en la seva valorado. Pero en

qualsevol cas tinc la impressió que, pels seus continguts,

per la seva aprovació unánime, peí fet de ser redactat

conjuntament per parlamentaris i per persones que

representaven punts de vista molt plurals i molt competents

en el tractament del fet migratori, aquest document és

partícularment valuós i probablement imprescindible per

tractar, a partir d'ara, qualsevol aspecte sobre la immigració

a Catalunya. Naturalment, també aquest que ens ocupa.

(1)
Després de fer diverses recomanacions ais poders

públics sobre les polítiques a portar a terme respecte a la

immigració a Catalunya, el document fa una serie de

requeriments addicionals, dirigits essencialment al món

deis mitjans de comunicado, de la Universitat i deis líders

d'opinió, per tal de trabar un discurs responsable i precís. El

document considera que la generació d'un discurs adequat

és tan important com les mateixes polítiques per tal d'evitar

els conflictes potenciáis entorn de la immigració. En aquest

sentit, el document conté un requeriment específic ais

mitjans de comunicació i diversos requeriments mes

genérics, que també els afecten. El requeriment específic

insta un tractament adequat del fet immigratori en els
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mitjans de comunicado, de manera que s'evitin les

distorsions i triviaíitzacions d'aquest tema i es fomenti el

coneixement de les cultures de procedencia deis principáis

grups d'immigració.

Pero ni ha en el document altres requeriments mes

genérics, peí que fa al discurs sobre la immigració, que

afecten els mitjans de comunicado, al costat d'altres

sectors generadora de discurs:

- Evitar magnificar la immigració, procurar situar-la en els

seus termes justos i destriar-la d'altres qüestions que teñen

entitat propia i diferenciada i que poden dificultar molt

l'articulació social, ben al marge de la immigració: les

desigualtats econbmiques i socials, l'atur, l'urbanisme

especulatiu, els abusos de poder.

- Revisar l'ús del terme "mestissatge" (que en si mateix

sembla un terme racista), i no confondre els intercanvis i les

interrelacions entre persones i pobles amb una homoge-

neTtzació importada i amb la dimissió deis propis referents

de partida. Una pluralitat real s'aconsegueix només amb

anys de convivencia constructiva.

El document alerta també sobre alguns components del

discurs que es poden tornar en contra d'un projecte de futur

desitjable.

- Alerta sobre el fet que una concepcíó ingenua de

muiticulturalitat, presentada com a model social desitjable,

pot suggerir la possibilitat i, fins i tot, la conveniencia de

renunciar a construir una comunitat política de ciutadans

fonamentada en uns senyals d'identificació compartits.

- Alerta també respecte a un discurs sobre la immigració

presentada com una possibilitat per solucionar els déficits

demográfics, déficits del sistema de pensions i buits del

mercal laboral, tot aixó en els paísos europeus. És a dir,

sovínt la immigració és presentada com una necessitat,

com un mal menor. Aquest és un discurs que, a part d'estar

mal fonamentat en un model molt estátic, és utilitarista,

perillos -qué passará si la natalitat augmenta o si remunta

l'atur?-, que deixa de banda el respecte a les persones i

l'exerdci de la llibertat com a element básic en una societat

democrática.

Els requeriments que fa el Parlament de Catalunya en

aquest document, del qual torno a recomanar la lectura

completa perqué em sembla que hi ha aportacions de

llenguatge noves i punts de vista origináis, no son rutinaris

ni expressió estricta de bones íntencions genériques.

Aplicats a la feina quotidiana deis mitjans, aquests

requeriments poden ser acceptats o no, poden entrar o no

en col-lisió amb les practiques i amb el llenguatge deis

mitjans, pero teñen traduccions concretes i especifiques. Si

se'm permet entrar ja en l'ámbit de les interpretacions, diría

que a través d'aquests requeriments es demana ais mitjans

que adoptin criteris nous tant peí que fa a la informació com

a l'opinió. Criteris de vegades restrictius, coses a evitar, i de

vegades positius, coses a potenciar.

a) Criteris restrictius peí que fa a la informació.

- Evitar la magnificado. Presentar el volum del fet migratori

en els punts justos i no presentar-la com un fenomen mes

gran ni mes accelerat del que és. Evitar, per tant, la imatge

de l'allau immigratori.

- Evitar la distorsió i la dramatització. No presentar sistema-

ticament el fet immigratori associat a aspectes conflictius i

amenacadors.

- Evitar la confusió entre la immigració i d'altres realitats

socials. No atribuir, per tant, al fet immigratori un potencial

conflictiu que de fet s'ha d'atribuir a problemes d'altra natu-

ralesa. No culpabilitzar la immigració de problemes que de

fet teñen un altra mena de causes.

- Evitar la trivialització. En l'altra punta de la magnificado,

reconéixer al fet d'immtgrar la seva ¡ntensitat dramática i a

l'immigrant la seva dignitat personal.

b) Criteris positius peí que fa a la informació.
- Potenciar tot alió que signifiqui coneixement de les tra-

dicions culturáis, religioses i socials de procedencia deis

principáis collectius immigrants.

- Valorar d'una forma especial aquella informació que pre-

senta experiéncies positives de convivencia i d'integració.

c) Criteris respecte a l'opinió.
- Ser conscients que termes com "mestissatge" o

"multiculturalitat" poden alimentar una imatge de dimissió

obligatoria deis propis referents de partida i la renuncia a

uns senyals d'identificació compartits peí conjunt social.

- Evitar una presentació estrictament utilitarista de la

immigració -encara que aixó predsament ajudi a presentar-

la com a positiva-, perqué un canvi en la conjuntura no

signifiqui l'aparició de fenómens de refús. Si la immigració

es presenta com a necessária per teñir má d'obra en un
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moment de molí poc atur, ¿qué en farem deis immigrants si

puja I'atur?

- Evitar enfrontar-se a ia immigració amb el discurs de la

por, que com diu el mateix document en el seu parágraf

final és la mare de totes les violéncies, de totes les

xenofóbies i de totes les manques de respecte a les

persones.

Des d'altres instáncies es podrien formular aquests

requeriments amb d'altres paraules o es podría observar la

seva aplicació a casos concrets, pero en qualsevol cas no

son unes peticions rutináries ni senzilles d'acomplir. La

máxima representado de la societat es dirigeix ais mitjans

de comunicació i els recorda ia seva responsabilitat social

com a creadors d'imatges, estereotips, valors i actituds. La

resposta deis mitjans de comunicació ha de confrontar

aquesta responsabilitat social amb la seva altra

responsabilitat, que és la d'informar, la de servir al dret a la

informació deis ciutadans.

Les dificultáis de la práctica periodística

Si existeix un debat sobre el tractament de les qüestions

d'immigració en els mitjans de comunicació és en bona part

perqué els sectors mes sensibilitzats de la nostra societat

retreuen ais mitjans presentar, en la major part deis casos,

el fet immigratort, l'acollida de persones procedents de fora

i l'existéncia de diversitat religiosa o cultural associats a

situacions de conflicte o de problema. Per dir-ho d'una

manera, aquests sectors mes sensibilitzats retreuen ais

mitjans que es parli de les mesquites quan les tanquen o

quan hi ha protestes veínals, que quan un atracador és de

procedencia extracomunitária es citi expressament aquesta

procedencia, que les informacions sobre pasteres

naufragadas alimentin una idea d'allau inaturable i trágica

d'immigrants. La conflictivització, la problematització, no

tan sois del fet migratorí en ell mateix, sino de les situacions

de diversitat religiosa i cultural.

El retret és pertinent i ha de fer pensar els periodistes,

pero la resposta des de la lógica deis mitjans de

comunicació -és a dir, des de l'aplicació de l'aítra gran

responsabilitat social, que és la de servir al dret a la

informado deis ciutadans- presenta matisos que cal també

teñir presents. Apuntem-los, com a matisos.

a) La funció informativa deis mitjans no és oferir visions

notaríais de la realitat, sino donar noticies. La suma de

totes les noticies no és igual a la suma de tot alio que está

passant, sino que és per naturalesa esbiaixada: és noticia

alió que és excepcional, nou, sorprenent, interessant,

important. No tot alió que passa. En conjunt, i no referint-

nos tan sois a la immigració, els mitjans de comunicació

presenten -precisament per aquesta lógica que els és

essencial, no pas impostada o maléfica- una visió de la

realitat esbiaixada cap al conflicte i el problema. Allá on no

hi ha novetat o excepció no hi ha noticia, encara que hi hagi

esdeveniment. No es tracta d'oferir llistats inacabables

d'esdeveniments no excepcionals positius per compensar

la noticia d'un fet excepcional negatiu. La crítica a la

negativitat deis mitjans de comunicació la fan tots els

sectors que s'hi veuen reflectits sense excepció. En la

mesura que alió que és noticia sol ser alió que és

excepcional, que sorprén per no habitual, la negativitat deis

mitjans no deixa de ser paradoxalment una constatació

optimista: vol dir precisament que el conflicte, el problema,

son excepcionals. El dia que calgui destacar com a excep-

cional alió que és positiu será, paradoxalment, un mal dia.

b) Alió que és rellevant d'una informació no ho decideix el

mitjá o el periodista, sino el lector o el receptor en general.

O, dit d'una altra manera, alió que estableix el criteri no és

la senstbilitat o la visió del món del mitjá, sino t'interés del

receptor. Des deis sectors mes sensibilitzats es diu, de

vegades, que en un problema d'ordre públic no és rellevant

la nacionalitat o l'origen del protagonista. Quan aquest

protagonista pertany a la majoría, mai no s'emfatitza la seva

procedencia: mai no hem vist, aquí, un titular que digut que

un cátala, un espanyol, un católic, un home blanc, ha fet un

atracament. Sí que hem vist tots titulars -o textos interiors-

on se'ns informava que ['atracador era marroquí o gitano o

musulmá o jueu. No cal presentar la casuística: tots la

coneixem. Dit així, sembla que els mitjans cornetín una

terrible injusticia. Pero aquell que ha de decidir si li

interessa o no saber aquesta dada no és el periodista ni eis

poders públics ni els sectors sensibilitzats, sino el receptor

d'informació. Per mantenir el contráete de confianca deis

mitjans amb el ciutadá, aquesta ciutadá no ha de poder

pensar mai que el mitjá li oculta expressament una dada

que a ell li interessa de saber. Si es produeix aquesta

desconfianza -típica deis mitjans de comunicació sota
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situacions dictatorials-, els mitjans passen a ser llegits entre

línies ¡ no compleixen de fet la seva responsabilitat social

central. Per tant, no seria just ni obligar els mitjans ni

demanar-los que s'obüguin a no donar sistemáticament

determinades dades que els receptors poden considerar

rellevants. El que es pot recomanar és una gestió prudent i

responsable de l'émfasi i de la forma com son ofertes

aqüestes dades.

c) El paroxisme del llenguatge políticament corréete acaba

provocant en el receptor desconfianza respecte ais mitjans

i sovint la pura ¡mpossibilitat d'entendre les noticies. Sovint,

el llenguatge políticament corréete -és a dir, el llenguatge a

través del qual els mitjans es preocupen només de la seva

responsabilitat social en la formado d'estereotips i no de la

seva responsabilitat social d'informar de forma

comprensible- desemboca sovint en l'adopció de formules

eufemístiques per parlar de les coses o en l'ocultació

d'aspectes imprescindibles per a la comprensió de la

noticia. Per exemple, informar d'alguns xocs de grups de

joves a Barcelona que es van produir fa uns mesos sense

dir que uns eren magrebins i els altres sud-americans -com

va fer algún mitjá obsessionat per la correcció política-

convertía la noticia en literalment incomprensible i

plantejava al receptor preguntes que no li eren respostes.

Si hi ha una baralla entre dos grups i existeix alguna cosa

que els distingeix -que son d'equips de fútbol diferents,

d'ideologies, religions o orígens diferents- és una dada que

no es pot ocultar.

d) L'obsessió per la correcció política i el temor a ser

considerat racista pot portar els periodistes a aplicar

actituds o fets protagonitzats per collectius de procedencia

forana criteris valoratius diferents ais que s'aplicarien

davant deis mateixos fets protagonitzats per persones o

grups que no tinguessin aquesta procedencia. Actituds que

es consideraríen denunciables i publicables en el comú

deis casos -per exemple, l'obstaculítzació de la feina

d'informar-, provoquen una reacció diversa, perexcés o per

detecte, quan es tracta de collectius diguem-ne, per

simplificar, procedents de la immigració. Precisament

aquesta és l'actitud mes racista: valorar diferentment uns

mateixos fets, segons quin siguí l'origen cultural o religiós

deis seus protagonistes.

e) L'actitud deis mitjans davant de qualsevol tema

potencialment conflictiu no ha de ser un despotisme

il-lustrat en el qual uns professionals teñen el monopoli de

la llibertat d'expressió i decideixen qué és alió que ha de

saber i qué és el que no ha de saber el ciutadá. Els mitjans

son els intérprets de les demandes informatives variables

deis ciutadans, subjectius en les valoracions i les

interpretacions, objectius en alió que els esdeveniments

teñen d'objectivable i que distingeix la veritat de la falsedat.

Una ¡nterpretació pot ser errónia, una noticia pot ser falsa.

Els mitjans teñen dret a Terror, pero no a la falsedat.

Aquest llistat de reflexions no s'ha d'interpretar com una

defensa tancada de les practiques periodístiques tal com

son, com una reacció corporativa ais requeriments deis

sectors mes sensibilitzats de la societat, en nom, com deia,

de la responsabilitat social deis mitjans. És només el

recordatori que s'ha de trabar un espai d'intersecció entre

aquests molt raonables requeriments i la lógica propia deis

mitjans, que és l'expressió del seu deure informatiu. Un

espai d'intersecció, un llibre d'estil práctic, que molt

probablement tindrá molt poques normes básiques

d'acompliment absolut i universal i tindrá molts

compromisos d'actitud, de voluntat, de gestió de la realitat

informativa de cada dia de forma responsable i amb sentit

comú.

La via de l'autoregulació

Bona part deis problemes que planteja el xoc de les dues

grans responsabilitats socials deis mitjans -la d'informar i la

de fonamentar la convivencia pacífica i democrática- son

aplicables al tractament de la immigració i de la diversitat

com son aplicables a molts altres casos. En definitiva, el

que es posa damunt de la taula és la qüestió deis límits: Ha

de teñir algún límit la feina deis mitjans de comunicació?

Existeix algún bé superior que demani o obligui a aturar la

seva feina a partir d'una certa ratlla? Certament, les liéis

ordináries ja dibuixen alguns límits: la falsedat, la injuria, la

calumnia... En nom d'altres valors, podem demanar ais

mitjans que no apliquin automáticament la seva lógica

informativa sino que la matisin?

Personalment, cree que sí que hi ha uns límits, pero cree

saber també que son límits subjectius, que no tots

posaríem en els mateixos llocs. Hi ha dues opcions

extremes: la regulado per llei, és a dir, que siguin els

poders públics els que estableixin els límits, o la no-
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regulació, és a dir, la negació deis límits. Entre totes dues,

hi ha la via de l'autoregulació deis mitjans: son els mateixos

mitjans els que individualment o collectivament determinen

on posen els seus propis límits i ho expliciten davant de la

societat, per tal de mantenir amb ella el seu contráete de

confianga.

Tradicionalment, la via de l'autoregulació ha estat l'opció

deis mitjans de comunicado catalans davant deis probte-

mes práctics de fixació deis límits del dret a la informació,

tot i que probablement hem d'entrar en una nova fase en la

seva aplicado. Fa un temps, en un informe per al Consell

de I'Audiovisual de Catalunya sobre el tractament

informatiu del cas Alcásser i els p roble mes que

comportava, vaig proposar apassionadament aquesta

forma i feia servir com a argument un text publicat llavors

per Jorge M. Reverte a El Periódico, on deia: El caso

Alcásser ha sido el más escandaloso de los ejemplos. Los

intereses privados se ponen por encima del principio que

ampara la presunción de inocencia. Hay que optar

entonces por la limitación de las libertades o el autocontrol

de los medios. Una sociedad madura pide lo segundo, I

afegia mes endavant: Desde fuera de Cataluña algunos

miramos con envidia la decisión de los periodistas de

Barcelona de elaborar un Código Deontológico. (2)

De fet, aquesta via de l'autoregulació ja s'ha fet servir a

Catalunya al voltant del tractament informatiu de la ¡mmi-

gració. L'any 1995 es va signar per part de 25 mitjans de

comunicado catalans, el Departament de Benestar Social i

el Col-legi de Periodistes, un conveni genéric sobre la pro-

tecció de la cultura i de la imatge de la immigració en els

mitjans de comunicado social. El Col-legi de Periodistes, la

Corporació Catalana de Radio i Televisió, el Consell de

l'Audiovisual de Catalunya, la Federado Catalana de Muni-

cipis, l'Associació Catalana de Municipis i els mitjans

signants participen d'un programa dins del Pía interdepar-

tamental d'lmmigració 2001-2004 (3) que busca la

conttnuítat d'aquells convenís amb tres objectius específics:

- Promoure el trencament deis estereotips vers els

immigrants.

- Apropar a les miñones diferenciades culturalment els

mitjans de comunicacíó.

- Incentivar la divulgado deis aspectes positius i favorables

de la ¡mmigració.

Renovar els compromisos

La via, indubtablement, és aquesta. Els mitjans de

comunicació, seguint aquesta via, han de fer públics els

seus codis deontológics respecte al tractament de la

immigració i han d'assumir públicament uns compromisos

sobre la seva línia informativa i la seva línia editorial que no

contradiguin les seves diverses responsabilitats socials:

que enforteixin la convivencia i el respecte mutus sense

renunciar a oferir ais receptors tots els aspectes rellevants

de la informació. De vegades, aquests compromisos serán

terminológics: no fer servir expressions despectives o

ambigúes, pero també evitar expressions aparentment

neutres que teñen un fort substráete ideológic. Per

exemple, l'expressió immigrants de segona generado

pertany a aquesta categoría, en la mesura que suposa que

la condició d'immigrant no tan sois no es perd mai, sino que

fins i tot es transmet ais propis filis. Altres vegades, el

compromís será d'actituds: valorar per damunt de restricta

dinámica informativa la presentació d'aspectes positius i

favorables de la immigració, restringir al máxim el

tractament de les informacions negatives, evitar-ne la

sobrevaloració. En aquests casos, será difícil establir

mesures extremadament concretes i permanents.

Un capítol a part mereixen les línies editorials i els espais

d'opinió deis mitjans de comunicació. Les opinions,

óbviament, son lliures. Seria un error, a la meva manera de

veure, que les línies d'opinió deis mitjans menyspreessin i

ocultessin les legitimes inquietuds que una part de la

població pot teñir vers la immigració i la diversitat. El risc

llavors seria generar un discurs impecable, políticament

corréete, en l'espai públie, mentre que per sota es podría

consolidar un discurs xenófob gairebé clandestí, sense

presencia ais mitjans, per6 amb un immens ressó social. El

compromís deis mitjans, peí que fa a l'opinió, no pot ser el

d'ocultar i menystenir les inquietuds de la població, pero sí

que pot ser el d'entrar en un diáleg positiu i democrátic que

eviti precisament que aqüestes inquietuds legitimes

degenerin en xenofobia i racisme. En un procés

d'autoregulactó, em semblaría desitjable que els mitjans

adquirissin un compromís públie de no alimentar en les

seves línies d'opinió les actituds de refús a la immigració i

a la diferencia, sense ocultar els problemes, per6 també

sense presentar com a solució un tancament que a mes a
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más d'indesitjabie és impossible. I un compromfs al mateix

temps de no íer servir aquest recel per motius polítics o

comerciáis, com un recurs populista per atreure i consolidar

sectors que poden teñir inquietuds i recéis respecte a la

nova situado en la qual ens trobem.

En qualsevol cas, aquesta línia de l'autoregulació iniciada

amb els convenís de l'any 1995 ha d'aprofundir-se; si mes

no en tres línies essencials:

- Redactar nous convenís que concretin mes ets

compromisos deis mitjans en el tractament de la

inlormació, incorporant els requeriments formuláis peí

Parlament de Catalunya i desembocant en un (libre d'estil

mes precís.

- Arribar a un pacte entre els mitjans sobre els límits de les

línies editorials i d'opinió entorn de la i inmigrado i sobre el

tractament, al costat deis fendmens generats per la

immigració, deis fenómens de refús o de recel que es

puguin produir.

- Establir un mecanisme públic de seguiment i de control

de l'acompliment d'aquests compromisos, per part d'un

organisme neutral que fací informes públics que tots els

mitjans es comprometen a escoltar i divulgar.

Evidentment, un deis problemes de l'autoregulació és el

seu acompliment. La regulació feta pels poders públics a

través de la llei té mecanismes per fer-se complir. Peí que

fa a l'autoregulació, l'únic instrument imaginable és el d'un

consell independent -en el marc del Consell de

l'Audiovisual de Catalunya o del Col-legi de Períodistes-

que ensenyi metafóricament la tarja groga a qui no respecti

els compromisos adquirits. Tenint present que sempre

poden existir mitjans que limitin els seus compromisos o

que simplement no n'adquireixin. En teñen tot el dret, pero

el públic té també tot el dret a saber-ho.

Una coda per apuntar només una qüestió nova, que

encara no té una gran presencia, pero a la qual caldrá

atendré molt probablement en el futur: els mitjans de

comunicació que tinguin com a destinataris els propis

sectors procedents de la immigració o de grups culturáis

diferenciats. Molt sovint, mitjans financats des deis paísos

d'origen i que poden teñir precisament per objectiu

acuirassar les própies comunitats per tal de dificultar-ne la

integració.o la relació permeable. Será important que

aquests mitjans de comunicació participin també deis

valors de respecte, convivencia i no-refús que demanarem

al conjunt deis mitjans que operin en el nostre territori. De

moment, és tan sois una pinzellada per ser atents a un

lenomen que pot arribar a existir. Mes endavant, pot

demanar també una actuació específica.

Encara una segona coda: la via de l'autoregulació, per tal

de ser efectiva, demana que es fací en paral-let al que

podríem anomenar una pedagogía sobre els mitjans. En

altres paraules, cal ensenyar a llegír els mitjans, per tal

d'evitar que es projectin damunt d'ells tbpics que de

vegades son els mateixos mitjans els primers en alimentar.

Per exemple, és imprescindible que els receptors deis

mitjans abandonin la idea d'acta notarial, de retrat fidel i

detallat de la realitat. Cal també que es combatin els tópics

sobre el carácter objectiu de la feina periodística, com si

alió que és o deixa de ser noticia fos una característica de

l'objecte i no una valoració del subjecte. Si no expliquem bé

alió que son i que poden ser, i fins i tot que han de ser, els

mitjans de comunicació per tal de fer bé la seva feina, no

ens ha d'estranyar que se'ns demanin coses que no son al

nostre abast o que entren en contradicció amb la nostra

responsabilitat central, que és la d'informar i interpretar.

Sabem, en conclusió, que els mitjans de comunicació son

avuí la gran fábrica d'estereotips, d'imatges, d'actituds i de

valors que té la nostra societat. Sabem també que aquests

valors no es construeixen en el laboratori deis mitjans i

s'injecten a la societat, sino que es construeixen

precisament en unes relacions dialéctiques i dinámiques.

Finalment, en un ámbit democrátic, sabem que el capital

mes preuat deis mitjans de comunicació és la seva

credibilitat, és a dir, la confianca deis seus receptors. Una

confianca que exigeix oferir-ios tota dada informativa que el

ciutadá pugui considerar rellevant, sense censures ni

autocensures. L'única forma de relacionar tots aquests

requeriments socials diversos que, al voltant del fet

immigratori -com d'altres fets- es projecten sobre els

mitjans és que aquests mitjans elaborin i publicitin els seus

compromisos, els seus codis étics, i que els compleixin,

amb 1'ajucla d'organismes independents que vetllin per

l'acompliment. Uns compromisos étics que, al marge de

legitimes divergéncies polítiques, son, de fet, compromisos

amb la veritat, la llibertat i la convivencia. És a dir, amb la

dignitat de les persones. De totes les persones.
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Notes

L'Acord sobre la política d'immigració a Cata-
lunya va ser el fruit deis treballs d'una Comissió
d'Estudi sobre la Política d'lmmigració a Catalunya
formada, excepcionalment i per primera vegada en
la dinámica parlamentaría catalana, per represen-
tants de tots els grups presents a la Cambra i per
una serie d'experts designáis peí propi Parlament:
Anna Cabré, Salvador Cardús, Andreu Claret,
Manuel Delgado, Salvador Giner, Joaquim Giol,
Caries Navales, Ángels Pasqual, Jordi Porta, José
Luis Salido, Josep María Terricabras i Josep Ignasi
Urenda. El document redacta! per una ponencia
sorgida d'aquesta comissió va ser aprovat per la
unanimitat del Parlament de Catalunya el dia 27 de
juny de 2001.

La celebrado deis judiéis i el seu tractament per
televisió. Dictamen emés peí Consell de
l'Audiovísual de Catalunya. Informe sobre el tracta-
ment televisiu del judici del crim d'Alcásser.
Barcelona, 6 d'octubre de 1997

Pía Interdepartamental d'lmmigració. 2001-2004.
Programa núm. 15.9 Departament de Benestar
Social. Protecció de la cultura i de la imatge de la
immigració en els mitjans de comunicació social.
Volum primer. Pagines 293 i 294.
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Comentaris sobre el Manual d'estil periodístic
relatiu a minories étniques i noves propostes

Xavier Giró

El Manual d'estil elaborat peí Col legi de Periodistes

de Catalunya en relació amb les minories étniques és

l'objecte d'análisi d'aquest article. A través del

comentan a cada recomanació, l'article proporciona

una panorámica sobre quines son i quines haurien de

ser les rutines de produccid i els criteris emprats pels

mitjans de comunicado a l'hora d'informar sobre la

immigració. L'autor ¡Ilustra i contextualitza els seus

comentaris sobre el Manual amb exemples de casos

reals que han sortit a!s mitjans de comunicació

respecte a la immigració.

Voldria recordar l'objectiu d'aquestes Jornades: discutir la

imatge que els mitjans de comunicació ofereixen de la

immigració i, a partir d'aquí, ser un preámbul per a la

formulado d'un conjunt de recomanacions adrecades a

l'opinió pública i ais professionals de la informado.

Ja fa uns anys que el tractament de les minories étniques,

i en particular de la immigració, és una preocupado estesa

entre almenys un bon grup d'académics que l'han analitzat

des de diferents vessants. I no ha estat menys estesa entre

periodistas. Tant és atxí que des de fa temps la comissió de

Periodisme Solidari del Collegi de Periodistes va elaborar

un Manual d'estil que, tot desenvolupant parcialment el punt

12 del codi del Collegi de Periodistes de Catalunya -que es

reíereix a la discriminació per raons de sexe, raga o

creences- ofereix una serie de recomanacions antidiscri-

minatories i antiracistes, en particular.

Xavier Giró
Professor de Ciéncies de la Comunicació de la

Universitat Autónoma de Barcelona

Per a qui el coneix, el Manual d'estil és i ha estat en els

darrers anys un instrument d'un gran valor. No només per

les recomanacions que conté, sino també pels arguments

amb qué les raona. S'ha difós tant com ha estat possible,

pero encara li queda territori per estendre-s'hi. Ara tambó és

a la web, encara que com tothom sap, aixó no serveix de

gaire si els navegants no s'aventuren per aquelles aigües.

En la seva curta vida, ha rebut critiques i elogis, i pensó

que aqüestes Jornades no només son una excellent

oportunitat per repensar alguns aspectes del Manual, sino

que seria absurd obviar-ne l'existénda i comencar

aparentment des de zero a parlar del tractament informatiu

de la immigració.

Per tant, no els estranyará que encara que pugui semblar

que comenco la casa per la teulada (és a dir, per l'objectiu

final de les Jornades), comenci per l'esmentat Manual.

Em proposo, a continuació, comentar i discutir algunes de

les recomanacions d'aquest Manual d'estil, em referiré a

unes mes que d'altres, i em proposo d'exemplificar-ho tant

com pugui. També miraré d'ampliar-les tant com em siguí

possible, discutir el seu encaix en la feina quotidiana deis i

les periodistes, parant una certa atendó particular ais

mitjans audiovisuats; reformutar-les si fos necessari, afegir

altres recomanacions adrecades a l'opinió pública, a les

empreses periodístiques i, eventualment, al legislador.

El Manual d'estil consta de 6 recomanacions básiques:

1 No s'ha d'incloure el grup étnic, el color de la pell, el país

d'origen, la religió o la cultura si no és estrictament

necessari per a la comprensió global de la noticia.

La reflexió és el millor antídot per tal de no reproduir aquests

esquemes.

2 Cal evitar les gene ral itzacions, els maniqueismes i la

simplificació de les informacions. Els residents estrangers

no comunitaris son tan poc homogenis com els autóctons.

La millor manera de fer-ho és consultar les persones
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interessades per saber com desitgen ser anomenades, com

a individus o com a col-lectius.

3 No s'han de potenciar les informacions negatives ni les

sensacionalistes. Cal evitar crear inútilment confíictes i

dramatitzar-los. S'ha de potenciar la recerca de noticies

positives.

4 Equanimitat en les fonts d'informació. Ca! contrastar les

institucionals i s'han de potenciar les própies de les minories

étniques ¡ teñir especial cura en les informacions referides

ais paísos d'origen. Publicar les rectificacions com a

elements habituáis de qualitat del mitjá informatiu.

5 Responsabilització deis professionals. La importancia de

la ubicació física de la informació. "L'efecte dominó".

Utilització dei material gráfic.

6 Militáncia periodística: cap a una muEtiinterculturalitat

enriquidora per a tots. La potenciado de les informacions en

positiu.

Comencem per la primera recomanació

"No s'ha d'incloure el grup étnic, el color de la pell, el país

d'origen, la religió o la cultura si no és estrictament

necessari per a la comprensió global de la noticia..

La reflexió és el millor antídot per tal de no reproduir aquests

esquemes"

Els autors del Manual d'estil ja posaven en relleu que en

moltes ocasions aqüestes dades no eren rellevants per a la

comprensió de la noticia, pero que en un afany per donar

tots els elements a l'abast s'hi introdu'íen. També assenya-

laven, entre altres coses, que la inclusió té a veure amb la

formació d'arquetips positius i negatius, i en conseqüéncia,

té un efecte sobre la imatge que les persones no

pertanyents a minories étniques es formen sobre tots els

altres, és a dir, sobre els grups ais quals no pertanyen. De

forma implícita -suposo que ja tots ho tenim present- fan

referencia al racisme i a la discriminació.

La recomanació d'aquest punt -com també la d'altres- ha

estat en ocasions qualificada de 'políticament correcta', pero

secundaria. Pero cree que hi ha raons de pes per discrepar

de l'objecció.

Racisme modern
La seva relleváncia ésencara mes palesa si ens aturem a

considerar qué és el racisme modern. Coincideixo amb

aquells que el defineixen com un sistema complex de

desigualtat social, legitima! per un determinat conjunt de

creences. No ja la creenga en la superioritat d'unes

suposades 'races' -un concepte acientífic-, sino del nou

racisme que podem entendre com una forma de

coneixement compartit. Podem dir que hi ha racisme en

alguna forma de coneixement quan:

[Construcció]. Existeix la construcció d'una raga, és a dir,

quan (a) algunes ca ráete rístiqu es corporals son preses com

a indicador d'un grup huma i se les associa amb formes de

comportament o, -i aixo també porta a la construcció d'una

raga- (b) quan certes qualitats socials d'algunes persones

son preses com a distintives d'un grup huma i els son

atribuídes com si fossin naturals. El que és determinant és

la naturalització de les característiques o qualitats.

[Valorado]. La raga així construida, en comparació amb la

propia, és valorada negativament.

[Refor$ament]. Les valoracions efectuades están d'acord

amb el discurs dominant, el reforcen, el solidifiquen i

eventualment li confereixen plens poders. (Jáger, M. 1999)

La desqualificació del terme raga entre les persones cuites

pot comportar la no-utilització del terme raga i la seva

substitució peí terme etnia i, en conseqüéncia, podríem

parlar d'etnicisme. Pero es tracta de la mateixa lógica (Van

Dijk 2001).

Discursos entrecreuats
El conjunt de creences que legitimen el racisme es troben

en el discurs i es transmeten a través d'ell. Podem teñir

diverses apreciacions sobre el grau d'arrelament del

racisme com a forma de coneixement a Catalunya, ais

Paísos Catalans o a Espanya i, fins i tot, podem discrepar

sobre si el discurs dominant és o no racista, pero estarem

d'acord que existeix un o diversos corrents d'ideologia

racista que justifiquen i legitimen practiques socials

discriminatóries.

El discurs, entes com a flux de coneixement a través del

temps (Jáger, S. 1999), está compost de diversos nivells

(quotidiá, educatiu, deis media, académic, etc.) i de diversos

corrents i línies de desplegament -que també podem

anomenar discursos-, per exemple, el discurs racista, el

discurs sobre la immigració, el discurs sobre el món laboral,
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el discurs sobre la delinqüéncia, etc. Aqüestes línies

s'entrecreuen ¡ de vegades es reforcen. Per exemple, com

han demostrat diverses investigacions, particularment a

Alemanya, quan el discurs sobre la immigració s'entrecreua

amb el discurs sobre la delinqüéncia, és a dir, quan es parla

de delicies comesos per immigrants, es veu reforcat el

discurs racista, perqué construeix 'la delinqüéncia deis

estrangers1 i suggereix que els estrangers teñen mes afinitat

amb la delinqüéncia.

Justament, 43er al cas dets delicies comesos per immi-

grants, és especialment adequada, dones, la recomanació

que ens ocupa i posa el periodista davant un dilema: Com

no contribuir al reforcament del discurs racista o, si es vol,

deis corrents racistes del discurs -peí fet de dir, per

exemple, que un atracador és marroquí- sense alhora faltar

a la veritat o deixar de donar tota la informació disponible?

De fet, el problema és com evitar la contribució al discurs

racista, sense abandonar els models explicatíus deis fets,

particularment, l'explicació de la motivado del delicie i de les

raons que han portat a la comissió del delicte. Tots els

elements de la informació que es facilita formen un conjunt

que normalment es complementa o, millor dit, al qual el

lector busca una coherencia per poder formar-se una

representado mental deis fets. Així, ja en la descripció de

l'autor es poden insinuar o trobar indicis de les raons que

l'han portat a cometre el delicte. Si, dones, en la descripció

s'hi inclouen elements constructors de raga o étnia en el

sentit abans alludit, s'insinua que, almenys parcialment,

aquests están a l'arrel de la comissió del delicte. Dic

parcialment perqué de vegades en les informacions ni pot

haver explicacions deis perqués del delicte. I en aquest cas,

l'atorgament de responsabilitat al tret étnic és compartit,

parcial. Pero, quan no n'hi ha d'altre, és gairebé total.

Particularment perqué es creua amb el discurs racista

preexistent.

No passaria el mateix si la descripció s'atengués a detalls

no valorats de forma particular com per exemple portar una

camisa negra o blanca o ser un home i portar el cabell llarg

o curt, com va ser en el seu moment, i en part ho és encara

sota nous parámetres.

Les investigacions, per exemple, realitzades a Alemanya

sobre el tema també mostren que gairebé mai la inclusió de

trets étnics ajuda a la comprensió deis fets, mes aviat la

distorsiona.

Políticament corréete

Certament, no s'ha de ser 'políticament corréete' perqué sí,

ni seguir aqüestes pautes estrictament i cegament. Pero,

sobretot, no perqué no siguin útifs, sino perqué l'important

és la seva lógica i aquesta encara arriba mes enllá de la no-

menció del "grup étnic, el color de la pell, el país d'origen,

la religió o la cultura". De fet, es pot indicar una adscripció

étnica només donant el nom del o de la inculpada (per

exemple, 'Driss X') o fent alguna referencia a la vestimenta,

0 a si paría bé el cátala o el castellá, o etc. El resultat és el

mateix.

Es tracta de veure com també les informacions sobre

delicies comesos per immigrants poden reduir o neutralitzar

el racisme preexistent. No es tracta de ser políticament

corréete en abstráete, ni de disculpar o amagar delictes

només perqué han estat comesos per immigrants. No es

tracta de xenofília, ni de representar els immigrants com si

no tinguessin defecte de cap mena. Ni tampoc de silenciar

successos (entre altres coses perqué sempre acaben sortint

1 intentar silenciar-los deixaria el camí obert ais discursos

criminalitzadors), sino de descarregar de racisme el discurs

sobre la immigració.

A llocs amb mes experiéncies d'aquesta mena, i torno a

Alemanya, la impregnado racista del discurs sobre la

immigració i la deíinqüéncia ha arribat a un punt que termes

que aparentment no indiquen etnicitat han acabat per

adquirir-la tantes vegades que han estat explícitament

associats a una étnia. Per exemple, si algú paria de banda

de Madres de cotxes, s'associa amb polonesos; o de

drogendealer amb albanesos. A falta d'un estudi particular

en el nostre cas, no sé si seria gaire agosarat dir que quan

algú sent o llegeix "narcotraficanf pensa gairebé automá-

ticament en colombians.

Reflexió, temps i recursos

Tomant al text del Manual, els i la redactora diuen en aquest

punt que "la reflexió és el millor antfdot per tal de no repro-

duir aquests esquemes", en relació amb la tendencia a

destacar aspectes étnics, en el sentit global compartit per

tots els aspectes esmentats, tot i que no siguí estrictament

necessari.

Pensó que teñen rao. El problema és que els periodistes,

i particularment a radio i televisió, normalment no teñen

temps per reflexionar; ni temps per contrastar, triar o polir
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les informadons policíaques sobre delinqüéncia; ni la

formado adequada, especialitzada per trabar i donar, per

exemple, alternatives satisf acto ríes ais perqués etnicistes

de delictes o d'altres fets noticiables que sovint apareixen

tligats a la religió, ais costums o ais hábits d'una étnia quan

son només particulars d'algunes persones.

H¡ ha casos, tret deis alludits sobre delinqüéncia, que fan

palesa les dificultáis d'aplicar aquesta recomanació. Per

exemple, (i la formulado que faré ja va cafregada o

descarregada de significats), els casos de tallers

clandestins de sobreexplotadó al voltant deis quals es

veuen persones amb trets asiátics (i mes si hi ha imatges);

o d'informacions sobre discriminado femenina relacionada -

encertadament o no- sovint amb diferencies culturáis, o

dades estadístiques ofertes per institucions de seguretat

ciutadana.

No n'hem de parlar, d'aixó? Hem de deixar de donar

aqüestes informacions perqué poden teñir efectes racistes o

xenófobs? Cree que no. Per6 tant o mes important que el no

és com ho fem. I per a aixó cal temps i preparado.

No és difícil constatar que la manca de temps i de

preparado no ve imposada per la rutina productiva, sino per

la manca de recursos. El mateix és aplicable a les

possibilitats d'especialització. Deixo aquí momentániament

aquesta reflexió, perqué prefereixo tornar-hi más endavant

després de considerar altres punts del Manual.

Vegem la segona recomanació

Cal evitar les generalitzadons, els maniqueismes i la

simplificado de les informacions. Els residents estrangers

no comunitaris son tan poc homogenis com els autóctons.

Els manuals de periodisme televisiu nord-americá, deis

quals tantes practiques emulem, contenen una máxima:

simplify and clarify. Es fa difícil imaginar com es pot

combatre el que gairebé és una premissa del treball

periodístic en TV -i també a la radio- sense qüestionar el

model mateix de periodisme que s'hi exerceix. Sovint, molt

sovint, s'accepta no només implícitament, sino també

explícitament que en aquests dos mitjans no hi ha temps ni

per a la reflexió ni per a gaires detalls. En una cadena de

televisió, s'ha arribat a admetre que les informacions sobre

Tablado emeses estaven mancades de context. En una

altra cadena, les queixes per l'abséncia de context van ser

"excusades* per falta de temps.

Val la pena fer notar, abans de seguir amb la crítica, que

la problemática deis informatius diarís és diferent a la

d'alguns setmanals. Normalment, els setmanals disposen

de mes temps de preparado i d'emissió, i de vegades, fins i

tot, de mes dotado. No deixen de ser, pero, programes

esporádics sobre immigració i de menor impacte social que

els informatius diaris.

En els informatius diaris de televisió o radio, la curta

durada deis vídeos -entre 45 i 75 segons- o els escassos

minuts de les peces radiofóniques, no deixen marge per a

res que no siguí simple i ciar.

Desánim, cinísme, conformisme
En qualsevol cas, l'acceptació, explícita o implícita, d'un

periodisme diari mal fet, potser no és un acte de cinisme,

pero sí un símptoma d'un cert desánim, quan no de

conformisme claudicant o d'una certa irresponsabilitat.

És una postura que em recorda un estudi -no diré ara aquí

de qui- que vaig llegir no fa gaire sobre la cobertura deis fets

del 12 d'octubre de l'any 1999. L'autor deia:

"Responent, dones, a la pregunta que se'ns feia

inicialment de si hi havia indicis de negligencia per part deis

periodistes i els diaris i si, en definitiva, s'havien vulnerat

determináis punts del Codi deontologic, hem de concloure

que, la manera com la premsa ha tractat els esdeveniments

del barrí de Sants no és precisament un cas atípic.

Efectivament, es podría afirmar que hi ha una serie de punts

del Codi deontologic que es poden trobar vulneráis, pero,

aquesta conclusió, per si sola no té pes, cal comparar-la

amb el tractament d'altres noticies semblants. En fer-ho,

ens adonem que cada dia i en cada diari i en noticies

diferents es poden observar, en un lloc o altre, indicis que

vulneren el Codi deontologic. En aquest sentit recorda les

inspeccions d'Hisenda: sempre troben alguna cosa que es

podría fer millor; o els requisits per a l'obertura d'un local

comercial: que sempre queda alguna cosa per a fer".

Tota una conclusió edificant.

Bones intencions i estereotips
Afortunadament, sembla que estem forca lluny de
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simplificacions tópiques i negatives com 'els moros son

bruts', o 'els xinesos son mafiosos'. Uns estudis fets per

encárrec precisament del CAC sobre la ¡matge de les

miñones a la televisió (E3/1999) han pogut constatar "que

existeix una real preocupado en totes les cadenes per

eliminar amb exquisidesa qualsevol rastre de llenguatge

que pogués semblar xenófob; que moltes produccions i

molts programes expressen aquesta preocupado i teñen

una alta qualitat, i aixó és encara mes patent en les

produccions própies de les televisions analitzades; s'ha

constatat que es realitza un serios esforQ per presentar una

visió positiva deis valors culturáis i humans d'aquestes

minories".

Els mateixos estudis, pero, constataven també que:

"El discurs televisiu referent a les minories étniques
tendeix a reproduir una serie d'estereotips basats en
l'etnocentrisme i en un cert paternalisme."

"Les realitats presentades, en general, fan referencia a

situacions dramatiques pero no expliquen dades econó-

miques o culturáis, excepte per accentuar el dramatisme o

l'exotisme. Així mateix, les étnies apareixen a les televisions

com a étnies diferenciades, per parlar exclusivament de

problemes que es podrien considerar étnies."

És cert també que la presencia de les minoríes no s'ha

normalitzat informativament i que no se'n parla quan es

parla de "literatura, urbanisme o medi ambient, tot i que, a

casa nostra, també hi ha llicenciats universitarís gitanos [els

estudis ¡ncloíen també el cas d'aquesta minoría], magrebins

o negroafricans". Pero, sense disculpar que no es parli deis

casos nomnalitzats, la situado de les minories, particu-

larment de les immigrants, tampoc no está socialment i

políticament normalitzada.

Els estudis encarregats peí CAC coincideixen amb

l'estimació deis autors del Manual, segons la qual persisteix

una certa tendencia a etnificar la realitat social. Ara bé, aixó

no reflecteix només un aspeóte negatiu. És cert que els

diversos collectius d'immigrants son tan diversos com la

societat de rebuda i, per tant, algunes generalitzacions en

alguns contextos son amplificadores en excés i, conse-

güentment, deformatives i desinformatives. De fet, aquesta

societat de rebuda ja té ¡ncorporats diversos sectors

d'immigració que de facto la fan mes diversa.

Per6 aixó no ens ha de portar a evitar sistemáticament les

denominacions col-lectives. Per qué? Dones, perqué hi ha

contextos en qué tots els individus d'un grup minoritari son

susceptibles de patir discriminació peí fet de pertányer-hi. I

llavors será pertinent utilitzar el terme col-lectiu. És el cas

deis marroquins a Ca n'Anglada o deis de les comunitats a

qui se'ls posen impediments per construir una mesquita.

És veritat que sovint les informacions en qué apareixen els

immigrants son relatives a conflictes. Pero no podem deixar

de parlar deis conflictes. Son els motors del canvi. Una altra

cosa és com en parlem, d'aixó ens n'ocuparem mes enda-

vant. Peí que fa a aquest apartat, l'important és identificar

amb precisió els actors i a vegades un deis actors és un deis

col-lectius tractats.

A vegades és ciar qui és l'agressor i qui és l'agredit. Si la

o les persones agredides ho han estat en fundó de la

pertíñenga a un grup dilerent a la majoria, la generalització

és pertinent. En aquests casos, el períll de la generalització

només existeix quan l'agressió ha estat independent de la

seva pe rt i ñenga a un col-lectiu [la qual cosa, és cert, no

sempre és fácil de dilucidar].

Ja que hem entrat en la identificació deis actors, encara

que aparentment surtí del tema cal esmentar com va ser

descrita la part agressora en la Cobertura deis atacs

racistes a Ca n'Anglada (estiu de 1999). Hi va haver diaris,

televisions i radios que van identificar com a agressors "el

barrí de Ca n'Anglada' o 'els veíns de Ca n'Anglada'.

En primer lloc, de veTns ho eren tant els agressors com els

agredits. En segon lloc, no tots els veíns (tret deis d'origen

estranger) van ser agressors. La generalització que suposa

identificar tot el barrí o tots els veTns d'origen no marroquí

com a agressors, a part de ser falsa, no contribueix

precisament a resoldre ni reduir el conflicte. Sobre aixó

també hi tornarem mes endavant.

Hi ha un altre aspecte en relació amb les generalitzacions

que tan sois voldria esmentar, malgrat que obre tot un

escenari prapi que desborda aquesta ponencia. No només

els immigrants son diversos, sino que dins d'un mateix grup

hi ha una "petita" diferencia qué sovint queda amagada per

l'ús del masculí plural com a plural genéric. La problemática

social de les dones immigrants hauria de ser, i cree que co-

menca a ser-ho, motiu d'atenció per ais media.

El que he dít fins ara en aquest apartat no entra en
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contradicció amb la recomanació del Manual quan proposa

de preguntar a les persones implícades com desitgen ser

anomenades, tant individuaiment com coHectivament, pero

sí que h¡ introdueix una matisació. A saber, de forma

particular en els casos de confüctes, la responsabilitat de

descriure amb precisió els actors -agressors i agredits-

correspon a la feina periodística. Els actors, uns i altres,

tindran interés a autodescríure's de la forma que más els

beneficñ i per aixó mateix la decisió periodística ha de ser

¡ndependent (que no necessáriament imparcial).

Una qüestió crucial, que explica alguns deis símptomes

anteriora de desánim, apareix quan l'animat/da repórter

demana una setmana o quinze dies que li son necessaris

per fer un reportatge en profunditat, per fugir de la simplicitat

i la generalització, i la resposta és persistentment negativa.

De nou, la qüestió deis recursos.

Passem a la tercera recomanació

No s'han de potenciar les informacions negatives ni les sen-

sacionalistes. Cal evitar crear inútilment confiictes i drama-

titzaMos. S'ha de potenciar la recerca de noticies positives.

La primera frase i la tercera son prou explícites: no s'han de

potenciar les informacions negatives ni les sensacio-nalistes

i s'ha de potenciar la recerca de noticies positives. La

qüestió que així es planteja és per qué els mitjans de

comunicació, en general, en potencien unes i no unes

altres, i no només en el discurs sobre la immigració o les

minories en general, sino amb tota mena de temes.

De fet, constatar que és habitual correspon a la mena de

comentari que segueix a múltiples retrets que es fan ais

media en relació amb la cobertura de camps molts diversos.

Potser, dones, que comencem a pensar com remodelar,

reconduir, o potser invertir en alguns camps aquesta mena

de lógica negativista tan implícitament acceptada. Pero

abans, seguim amb el comentari de la tercera recomanació.

La resposta a per qué els mitjans sovint potencien les

informacions negatives i sensacionalistes i no les positives

no és simple ni única. La predilecció per aquest tipus

d'informacions respon de forma combinada a diversos

elements, que varien en funció de la temática. Per exemple,

en el cas de la política hi ha una coincidencia en linies

generáis amb un tractament negatiu, tret de la fácil

publicado o emissió de noticies positives sobre el poder

polític mes afí a la direcció del mitjá de comunicació. Cosa

tan comuna, altrament, que ja no sorprén a ningú.

La lógica deis costos i els beneficis
Com que la casuística és amplia i no és el moment

d'esgotar-la, voldria només com a exemple assenyalar que

el tractament informatiu deis accidents de cotxes és una

mostra de la lógica comuna que redunda amb insistencia en

molts altres casos. I, que si mes no opera com un filtre per

decidir quins temes es cobreixen i quins no. Quina

explícació hi ha perqué, contínuament, les televisions ofe-

reixin informacions sobre accidents de carretera? Son

extremadament econbmics i reuneixen els elements consi-

deráis essencials en televisió (teñen imatges espectaculars,

sorprenents, amb un gran rendiment emocional).

Cobrir un accident -superficialment, ciar- és la cosa mes

senzilla i barata de fer. No cal cap preparado específica, si

no es tracta d'una veritable catástrofe, perqué la

superficialitat del que ocorre omple l'espai i el temps

necessaris per fer un vídeo d'un informatiu. Qué ha passat?

L'accident, les imatges. Qui ha estat? Els morts. On ha

estat? On sigui. Quan? Si fa poc, millor. Com ha estat?

Aquest cap aquí, aquell cap allá. I el perqué? Si hi ha sort

es pot especular, i si no vés a saber.

L'espectacularitat destaca per ella mateixa, i els fets

negatius també. A mes, i aquí torna a fer aparició

l'economia, ambdues característiques teñen gairebé

sempre assegurats alts índexs d'audiéncia i aixb significa

mes ingressos.

Paradigma crític
Des d'un punt de vista crític, els mitjans de comunicació de

masses es preocupen mes pei que no rutila que peí que

rutila i és forca d'esperar que així sigui en relació amb qui

ocupa els llocs de poder. Respon a una concepció

progressista deis mitjans de comunicació -control del poder,

de les seves promeses, de la seva eficiencia, del servei ais

ciutadans, etc.- que, aixó no obstant, si es queda aquí, perd

de vista la responsabilitat deis mitjans com a productors de

discurs i, per tant, coconstructors de la representació mental

de la realitat i, consegüentment a través d'aquesta funció,

com a codeterminadors de les accions que la transformen,

per tant, també en cotransformadors. De fet, el discurs és
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part i alhora eina de transformado de la reaiitat.

El paradigma crític ja fa temps que s'ha ampliat amb

aquesta nova concepció tant en el món académic com en

forca sectors professionals, pero no está encara prou estés.

D'altra banda, la lógica económica de tes empreses

privades o publiques s'hi contraposa. No tant segurament

peí que fa a les idees expressades públicament pels seus

caps, pero sí a l'hora de passar a invertir els recursos

necessaris per treballar amb una altra lógica.

Perills d'una altra lógica

L'esforc per trobar i difondre noticies positives i no

potenciar-ne de negatives al meu entendre comporta, com a

contrapartida, el perill de caure en un cert paternalisme.

Vegem-ne dos exemples.

Cas a) Es pot fer noticia de la troballa i el retorn al propietari

d'una cartera amb dos milions de pessetes. I es pot dir, o no,

i en graus diversos d'émfasi, que qui la va trobar i la va

tomar era una persona marroquina.

Cas b) Es podia o no informar de com funcionaven les cues

de regularització. De com unes quantes persones ocupaven

els primers [loes j els venien per sumes considerables de

diners.

Per al primer cas, el deis dos milions, convindrem que si es

presenta -amb tota la bona ¡ntenció del món, si es vol- com

a noticia que 'un' marroquí ha trobat i ha tornat la cartera,

permet, primer, una lectura paternalista i, segon, una lectura

racista: és noticia perqué és l'excepció.

En el segon cas, com informar de la 'mafieta' integrada

també per immigrants que s'aprofiten ¡mmoralment deis

altres muntant aquell negoci? Informar d'aixó pot contribuir

a acabar amb l'abús i també pot contribuir a fomentar una

imatge negativa deis sol-licitants'de la regularització.

Totes dues informacions s'han de poder donar, pero de tal

manera que si no es té cura de com es fa, de qué es tria

com a element noticiable, de qué es posa en primer pía i qué

en segon pía, el resultat pot ser desastres. Per fer-ho de

forma no discriminatoria, no racista, cal preparació i temps.

Vostés em sabrán dir si aquest dos béns son o no escassos

en l'economia política deis mitjans de comunicació.

No tot és desastres, ni molt menys. H¡ ha nombrosos

exemples d'informacions fetes, per entendre'ns, en conso-

nancia amb el que recomana el Manual. Perexemple, en els

reportatges sobre educació i immigració. N'hi ha molts

d'altres, per descomptat. Em voldria, pero, aturar només un

moment en un tipus diferent i particular. En aquelles

informacions que expliquen que Europa necessita tants

milers d'immigrants, o que les pensions o la seguretat social

no aguantaran si no s'incorporen 'x' milers o milions

d'immigrants a Europa.

És positiu l'esforg que pot subjaure en aquest tipus de

peces informatives per oferir una imatge positiva de la immi-

gració. No obstant aixó, s'ha de vigilar, subministran! el con-

text adequat, que el producte resultan! no comporti una visió

utilitarista de la immigració: és bona mentre en traiem profit!

Conftictes, sí

També guiats per la voluntat de normalització, els autors del

Manual diuen que cal evitar crear inútilment conflictes i

dramatitzar-los. Hi estic d'acord. Ara bé, aquesta

recomanació convergeix -no és que coincideixi, sino que

convergeix- amb els resultáis de diversos estudis sobre el

tractament de les miñones i també amb la queixa expressa-

da nombrases vegades per representants d'immigrants o

d'organitzacions solidáries, en el sentit que gairebé només

es parla d'immigrants quan es tracta de confiietes. Cree que

també forca periodistes hi están d'acord.

Convergeixen, pero son diferents. Si no les distingim

podríem estar temptats a amagar o minimitzar conflictes

existents. Sobre que no és necessari crear conflictes i dra-

matitzar-los no hi ha disputa. Sobre i'altra qüestió potser sí.

De conflictes, n'hi ha i molts. Des de la Llei d'estrangeria

fins ais sous que reben els immigrants passant per tota una

varietat de situacions de discriminado. Tant de bo no hi

haguessin motius perqué s'obrís un conflicte. Pero mentre hi

hagi motius, hi haurá conflictes i es manifestaran com a tal.

Si no ho fan, pitjor, un dia explotará la caixa deis trons i

ningú sabrá d'on els ha vingut. És mes, si les persones

preocupades per un periodisme no discriminatori no se

n'ocupen, deixarem el camí IHure perqué ho facin altres,

amb tots els riscos que aixó comporta.

Com els tractem

Un cop acceptat que hem de tractar els conflictes i les seves

arrels, el problema resideix en com ho fem. Les qüestions

crucials son:
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- Com descrivim els actors? Quins actors son principáis,

quins secundaris? Quins actius? Quins passius?

- Com descrivim el problema? Está correctament analitzat?

- Com es descriuen les seves accions? Se n'ometen?

- Quines (onts fem servir? Qui citem? Com presentem les

cites?

Sobre cada un d'aquests punts es podría desenvolupar un

nou comentan, pero em constrenyeré aquí a fer unes

consideracions generáis i després, al fil del darrer punt -les

fonts- faré una recomanació.

Primer, la considerado general. Quan els actors d'un

conflicte en parlen, segueixen el que Van Dijk anomena

'quadrat ideologic', és a din

- Emfasitzen les qualitats positives própies, els éxits, les

seves accions, i les deis seus aliats.

- Mitiguen -i si poden silencien- les qualitats positives deis

contrincants, de les seves accions i de les deis seus aliats.

- Mitiguen -i si poden silencien- les qualitats negatives

própies, els fracassos, les derrotes, les seves accions

negatives i les deis seus aliats.

- Emfasitzen les qualitats negatives deis contrincants, els

fracassos, les derrotes, les accions negatives d'aquests i

deis aliats d'aquests.

En vista de com ('estrategia comunicativa deis actors

impregna el seu discurs sobre els diferents aspectes del

conflicte, s'han de disparar totes les alarmes periodístiques

per evitar que el discurs periodístic, que necessáríament ha

de tractar amb els actors, es converteixi en un instrument de

reproduccio i reforgament de la discriminació i del racisme.

Les alarmes afecten múltiples nivells, com per exempte,

les tries léxiques [és el cas de la coneguda inconveniencia

d'usar el terme 'íl-legal'], l'argumentació, l'estilística, etc.

D'aquf que els aulors del Manual cloguin aquesta

recomanació dient:

"Cal desterrar termes que ens hem acostumat a veure

habitualment en els mitjans de comunicado. Relacionar

directament termes com ínvasió, brot, allau o grans onades

amb grups o individus immigrants, perjudica sensiblement la

imatge social deis residents estrangers no comunitaris.

Un altre deis nivells d'alarma és el de les fonts

d'informació.

La quarta recomanació

Equanimitat en les fonts d'informació. Cal contrastar les

fonts institucionals i s'han de potenciar les propies de les

miñones étniques i teñir especial cura en les ¡nformacions

referides ais paísos d'origen. Publicar les rectificacions com

a elements habituáis de qualitat del mitjá informatiu.

Peí que s'acaba d'argumentar sobre la conducta deis

actors en els conflictes, especialment si tenim en compte

que alguns disposen de poder i altres no, resulta

inapellable la recomanació d'equanimitat en les fonts.

El Manual afirma, en l'argumentació d'aquest punt, que les

fonts mes consultades quan es cobreix una informado

relativa a una minoría étnica o a un col-lectiu d'immigrants

son, per aquest ordre: ministeris, experts en immigració,

servéis socials, ONG, forces de seguretat, ajuntaments, etc.

La primera pregunta és, encara és així? Ha empitjorat? Ha

millorat? Els testimonis que jo he recollit son de dos tipus.

Per una part, en relació amb la cobertura deis desallotja-

ments que van comengar a placa Catalunya, la jerarquía de

fonts continua sent mes o menys igual, amb una clara

seqüéncia de l'ordre de príoritats: primerament, la Delegació

del Govern, després la Generalitat i, en tercer lloc, l'Ajun-

tament. Curiosament, de les tres institucions la mes propera

ais immigrants és la tercera, ho dic, si cal matisar-ho, tant en

negatiu com en positiu.

Per altra part, les estimacions sobre les dificultáis d'accés

a portaveus, interlocutors o representants deis collectius

d'immigrants oscillen entre qui no percep una especial

dificultat, en general, pero sobretot en programes no diaris,

í qui justament nota les dificultáis d'accés i de relació quan

es tracta sobretot de programes diaris.

D'entrada, els periodistes no es veuen especialment

empesos a obtenir fonts adequades si aqüestes no son

valorades a les redaccions de TV. La feina quotidiana

empeny a fer vídeos mes que no a fer-los de qualitat

informativa. Vídeos ágils, d'impacte i curts.

Raons no univoques
De tota manera, les explicacions d'aquestes dificultáis

tampoc son univoques. Oscillen des de les raonables

prevencions de qui está acostumat que només li truquin

quan h¡ ha disputes, fins a les diferents maneres d'entendre
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