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EL SR. PRESlDENT: 
Comen<;a el segon PIe Extraordinari. 
Acabat el Dictamen de la Comissió de Reglament, 

es mantenen vives dues esmenes idos vots particulars, 
formulats pel Grup Parlamentari Socialista. Vull re
cordar a la Cambra que, dins les normes de procedi
ment que varen ser aprovades conjuntament amb la 
Junta de Portaveus, es va establir que es comen~aria 
aquest debat amb l'Informe de la Comissió, si n'hi ha
gués, no se m'ha fet arribar, i a continuació es proce
diria al mateix debat, es votarien els artic1es que no 
tenguessin esmena o vot particular, podent-se votar 
grups d'artic1es, comen¡;:ant per l'article primer. En cas 
que un artic1e tengués vives diverses esmenes o vots 
particulars, cadascuna d'aquestes esmenes" o vots do
naria lloc a un torn a favor i a un torn en contra, per 
un temps de deu minuts cadascun, i els toros de re
plica i contrareplica, de cinc minuts. A continuació, es 
passara a la votació, i si aquesta fos negativa sera re
butjada l'esmena o el vot particular i es procedira a 
continuació a la votació de l'artic1e. En cas contrari, 
ens atendrem al disposat a la mateixa esmena o vot 
particular i procedirem a la votació de l'article amb 
l'esmena o vot incorporat. Conclosa la votació de l'ar
ticulat, es procedira a la votació conjunta del Regla
ment i de les seves, disposjcions addicionals, transito
ries, finals i exposició de motius, si n'b i bagués, no 
n'hi ha, que hauran de mercixer l'aprovaci6 de la Ca m
bra per majoria absoluta. 

En conseqüencia, comen a el debat, deia que bi ha 
cinc esmenes vives, coment;.ar m, en primer lIac, per 
la votació deIs artkles I al 44, que no tenen cap es· 
mena n i vot particular. Pcr tanl, c1eman a la Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que vatin a favor d'aquests arti
cles, de 1'1 al 44, es valen posar drets, per favor? 

Queden aprovats per unanimitat. 
Els artic1es 45 i 46 tenen l'esmena 823 del Grup 

Socialista. Per defensar aquesta esmena, té la paraula 
el Sr. Martín Peregrín. 

Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de deu minuts. 

EL SR. MARTíN PEREGRfN: 
Sr. Presidente, Sras. y Sr s . Diptltado . Algunos de 

los miembros de esta ámara se pregunlaráQ la razón 
de por qué el Grupo Socialista mantiene su posición, 
relativa a cómo se debe de denominar en su conjunto 
la Comisión de Reglamento, y por qué P¡"opugnamos 
que se le añada «d gobierno interior». Y esta pregun
ta nos la podemos hacer todos, porque es cierto que 
los articulo 29 y 30 del Proyecto de Reglamento, que 
ahora estamos tratando d aprobar, encomiendan una 
serie d funciones a la Mesa de] Parlamento que po· 
drían ser objeto de solape, con la que, en la motiva
ción de la enmienda, se hace en relación al concepto 
de gobierno interior. Podría ser que, efectivamente, hu
biese algunas competencias o algunas funciones que 
estuvieran en una u otra parte enlremezcladas, pero 
es que el fondo o el conten ido de esta enmienda no 
está en que se trate de duplicar un órgano ni las fun
ciones de ese órgano, ni tampoco se trata de quitarle 
competencias a la Mesa en el ejercicio de sus funcio
nes, lo que se pretende es que la Comisión del Regla
mento no sea una comisión estrictamente técnica, no 
sea una comisión que se limite a participar de una 
manera unívoca en la interpretación del Reglamento, 
sino que sea una comisión que también tenga un ac-

tivo, un aspecto dinámico en relación a ese Regla
mento. 

Y, a estos efectos, nosotros entendemos que ese 
sentido dinámico de interpretación del Reglamento, y 
también interpretación del Reglamento, extensivo al 
funcionamiento de la Cámara en su conjunto, no pue
de estar única y exclusivamente en manos de la Mesa, 
porque la Mesa la entendemos como un órgano insti
tucional en la que, si bien están representados todos 
los Grupos Parlamentarios o, al menos, en la práctica, 
sí lo están, como órgano institucional tiene unas fun
ciones mucho más precisas y mucho más concretas de 

.. las que pudieran derivarse en una comisión como la 
de Reglamento, donde el debate, el control y la infor
mación de los Grupos Parlamentarios se ve con un con
tenido político mucho más profundo, mucho más rela
cionado con esa vida o activa participación de los Gru
pos Parlamentarios en el Parlamento en su conjunto, 
que la propia Mesa puede establecer. 

Por consiguiente, nosotros creemos que lo que en 
un prinCIpIO, como decía, puede parecer una enmien
da que no tiene la más mínima razón de -ser, sí que 
la tiene, y mucha; y es porque entendemos que las 
comisiones deben de tener una profundización, y que 
la Comisión de Reglamento no puede ser una comisión 
puramente técnica, que la Comisión de Reglamento 
debe de tener una participación y una ejecución de ca
rácter activo en relación a cómo se interpreta y se de
sarrolla el Reglamento, y por eso, entendemos, Sres. 
Diputados, que esta enmienda debe de ser aceptada y 
votada en consecuencia. 

Gracias. 

EL ~R. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Volen intervenir els altres Grups? 
Grup Popular, Sr. Fernando Saura. 

EL SR. SAURA Y MANUEL DE VILLENA: 
Sr. Presidente, Sras. y Sres. Diputados. 
El representante del Grupo Socialista ha dicho, si 

no recuerdo mal, que no tiene que ser la Comisión de 
Reglamento exclusivamente una comisión, digamos, de 
carácter técnico. Entendemos, desde nuestro punto de 
vista, que no sólo es técnico, sino también político, es 
decir, la interpretación tiene matices políticos, al mis
mo tiempo que técnicos. 

El mismo ha dicho que podrían solaparse distin
tos aspectos de los artículos 29 y 30 del Reglamento 
que se está, en estos momentos, debatiendo; artículos 
ya aprobados, y que parece ser que tendría que ser, 
digamos, como órgano político que podría inducir 0, 

al menos, podría representar una mayor, cómo podría 
explicarlo, forma de interpretar el Reglamento y, al 
mismo tiempo, de ayudar a la Mesa; bueno, ayudar a 
la Mesa, nosotros entendemos que, con esta enmienda, 
lo que se pretendría o lo que realmente podría llegar 
a ocurrir sería que se podría convertir en un instru
mento fiscalizador de la labor de Gobierno de la Mesa. 
¿Qué función tendría, realmente, esta Comisión de Re
glamento? Si nos atenemos al artículo 30, párrafo, por 
ejemplo, cualquiera, cualquier párrafo, cuarto, «cali
ficar, con arreglo al Reglamento, los escritos y docu
mentos de Índole parlamentaria»; bueno, hay toda una 
trama desde el Oficial Mayor hasta todas las personas 
que están trabajando en este Parlamento, que son los 
que realmente, en la parte técnica, tienen que trabajar, 
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s n los que realm 'n te lien n qu tener e too ¿ Quiénes 
'on los que tienen, digamo , que fiscalizar , al menos, 
controlar? Lógicamente, la Mesa. La Me a no la for
man representante de cada Grupo Parlam.eutarlo, no 
es una repre enlación, la Mesa la componen unos Di
ptl ados que pertenecen él unos Gmpos Parlamenlarios 
de terminados y, en este ca o, como muy bíen ha dj
cho el Sr. Martín Peregrin, o.n miembros de lodos 10. 
Grupos Parlamentarios en este Parlamento, pero, en 
otros casos, podría no ser así, en el caso de que hu
biera mayor número de Grupos Parlamentarios. 

Nosotros entendemos que es una forma de contro
lar a la Mesa, yo creo que debemos ser, todos los Gru
pos Parlamentarios, en este Parlamento¡ debemos ser 
generosos y dar, digamos, una auton mía a la Mesa 
para que funcion.e, y creemo que lo está haciendo co
rrec tamente, puede tener fallos, todos los hemos teni
do en este Parlamento, quiz.ás . quizás por.que no he
mos tenido todavía, digamos, que estamos despegan
do, posiblemente en nuevas legislaturas todo esto se va 
a soslayar. Yo comprendo que el Grupo Socialista, co
herente con su forma de pensar, con su ideología, que 
normalmente es fiscalizadora, intervencionista, al con
trario de la nuestra, pretenda aprobar esta enmienda, 
se comprende perfectamente, pero desde nuestro pun
to de vista, nosotros hemos intentado, al menos desde 
el momento que hemos entrado en la Ponencia para 
el estudio de las enmiendas, el Grupo Popular ha en
tendido, como una forma, estudiar un Reglamento que 
saliera, digamos, con un aspecto liberal, flexibilizador, 
liberal ·en el sentido en que lo entendemos los conser
vadores. 

Realmente, nosotros también somos coherentes 
con nuestro planteamiento, porque si nuestra idea po
lítica es ésta, ¿por qué vamos a dar apoyo a una en
mienda que realmente lo que pretende es un control 
exhaustivo de la Mesa, dándole poco juego, poco mar
gen a la operatividad? Por eso, nuestro Grupo no va a 
apoyar esta enmienda. 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Vol replicar, Sr. Martín Peregrín? 
Disposa d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. MARTíN PEREGRfN: 
Sr. Saura, yo también me pregunto que cuál es la 

idea liberal que tienen los conservadores, sería muy 
interesante desarrollarla y descubrirla. 

Bueno, usted decia que el Grupo Socialista o que 
los Socialistas tenemos una mentalidad fiscalizadora e 
intervencionista, precisamente todo lo contrario de lo 
que pretende esta enmienda. Y le voy a decir por qué. 
Cuando nosotros hablamos de que la Comisión de Re
glamento se llame también de gobierno interior, ya les 
distinguía desde un principio, en mi intervención an
terior, que nosotros diferenciamos lo que es la insti
tución, tenemos perfectamente claro el concepto de la 
Mesa como órgano institucional del Parlamento, y que, 
en consecuencia, cuando nos referimos a que en la Co
misión de Reglamento se intervenga, a partir de esa 
función institucional de la Mesa, darle un contenido 
pOlítico al análisis que se pueda hacer del funciona
miento del Parlamento, como administración pública, 
donde hay una serie de elementos relativos a personal, 
a . presupuestos, a adquisición de muebles o de inmue-

bIes, a actividades culturales y a cualquier otro tipo de 
actividad, en las que la Mesa, como institución, podrá 
tener una opinión muy respetable, pero en las que el 
Parlamento, a través de sus representantes y de los 
Grupos Políticos que, como usted muy bien decía, pue
den o no pueden estar representados en la Mesa, tengan 
voz y voto y por lo menos, haya constancia de cuál es 
la posición de una y de otra parte. 

Desde esa perspectiva es desde la que tiene plena ' 
razón de ser la enmienda que nosotros estamos plan
teando, o sea, aquí no se trata de fiscalizar a nadie. Yo, 
cuando usted hacia referencia al artículo 30, al punto 
que me referiría, concretamente, sería al primero, es 
decir, «adoptar cuantas decisiones y medidas requie
ran la organización del trabajo y el régimen y gobier
no interior de la Cámara», ahí sí que podría haber una 
cuestión o unas funciones que, como decíamos antes, 
pudieran o no solaparse. Pero es que si la Mesa inter
viene en el sentido institucional, la Comisión, en la que 
sí están representados todos los Grupos Parlamenta
rios, puede tener una opinión y un contenido político 
respecto de esas actividades o de esas funciones, y no 
es interferir para nada el criterio de la Mesa en las 
resoluciones, sino la de expresar inequívocamente cuál 
es la opinión de los Grupos Parlamentarios que, reco
giendo sus palabras y también admitiéndolas yo, no 
pueden o, a lo mejor, no están representados en la 
Mesa, según la composición o la elección que se haya 
votado en el Parlamento. 

Nada más. 

Ef. SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Vol contrareplicar? 

EL SR. SAURA y MANUEL DE VILLENA: 
Gracias, Sr. Presidente. Bien, cuando he apelado al 

artículo 30, he dicho cualquier punto, entre ellos esta
ba el número uno, también. 

Análisis político o criterios políticos que realmente 
puedan entrar dentro de lo que es el conjunto de la 
relación entre Mesa y partidos políticos o grupos po
líticos, está, está, Sr. Peregrín, Sr. Martín -pido per
dón, porque muchas veces me equivoco en el apellido-, 
y están, porque está precisamente en la Junta de Por
tavoces. La Junta de Portavoces sí tienen representa
ción, en ella sí tienen representación todos los Grupos 
políticos de este Parlamento, unas veces vemos que es 
oída la Junta de Portavoces, por consiguiente, enten
demos que todos estos criterios políticos son los que 
puede plasmar, es el cauce, realmente legal en un Par
lamento, en estos momentos, por el cual la Mesa del 
Parlamento tiene la obligación de escuchar y luego, en 
todo caso y bajo su responsabilidad, al menos en lo 
que concierne a estos dos puntos, a estos dos artícu
los del Reglamento, 29 y 30, tiene, repito, la propia 
responsabilidad para decidir. 

Dice usted que hay momerítos en los cuales la de
cisión es mucho mayor, mucho más difícil de tomar, 
como pueda ser adquisición de inmuebles, otros que 
no me acuerdo, que también ha dicho. sí efectivamen
te, efectivamente es así, pero, sin embargo, en casos 
como éstos, posiblemente, ni siquiera, y a lo mejor es
toy diciendo una falacia, posiblemente ni siquiera en 
estos momentos los Grupos Parlamentarios podrían 
dar representación a su representante de la Junta de 
Portavoces, para decidir, posiblemente tendría que ha-

a ______________________________________ __ 
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cerse de otra manera, posiblemente tendría que ser con 
la aprobación de Pleno, cas i con absoluta seguridad, y 
con una decisión mucho más difícil que pueda ser un 
mero trato, en un momento determinado, ante una de
cisión tan difícil como ésta, entre la Junta de Porta
voces y la Mesa. Por consiguiente, entendemos que cs
tos temas, digamos, que están por encima, por enci
ma, que no tendlian por qué estar, porque la mera ad
quisición de un inmueble, que es una piedra sobre 
otra piedra, no tiene que estar por encima, precisa
mente, dc una serie de criterios políticos, en todo caso, 
es tá por encima por ser criterios económicos, pero no 
más. 

Repito lo de an tes, creo que la Mesa merece un 
voto de confianza, un voto de confianza porque en tres 
años que llevamos de legislatura no lo ha hecho tan 
mal, ni mucho menos, habrá tenido sus problemas, 
¿quién no tiene problemas cuando es niño para empe
zar a andar? Todo el mundo, y se cae muchas veces. 
Quizás es lo que le haya pasado a esta Mesa del Par
lamento, pero nos ha pasado a cincuenta y cuatro que 
estarnos aquí también, y esto creo que es importante. 
Creo que es importante, corno deCÍa antes, ser genero
sos en este sentido, en otras cosas podernos ser más 
radicales, pero creo que .aquí es importante dar flexi
bilidad, dar al juego democrático, precisamente, como 
hemos visto en otros puntos, en otros artículos del Re
glamento, que no han llegado aquí por haber sido o 
consensuados o aprobados por mayoría, como podrían 
se!' los de los debates parlamentarios. 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Valen intervenir els aItres Grups? 
No. 
Passam, aleshores, a la votació de l'esmena. 1 de

man a la Cambra: Sres. i Srs. Diputats que votin a fa
vor d e l'esmena 823, que afecta els artícles 45 i 46, es 
valen posar drets, per favor? 

Poden seure, mol tes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra d'aques

ta esmena, es valen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s 'abstenen, es valen po

sar drets, per favor? 
Han votat a favor, 23 Diputats; en contra, 27; abs

tencions, cap. Queda rebutjada l'esmena. 
Passam a la votació deIs articIes 45 al 97. 1 deman 

a la Cambra: Sres. i Srs. Diputats que votin a favor 
d'aquests articles, es valen posar drets, per favor? 

Queden aprovats per unanimitat. 
L'article 98 té un vot particular ... 
Sí, sí. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Sr. President, demanaria, si bé en aquest cas no 

era p r oblematic, que els articIes que tenguin esmenes 
es votin separadament deIs que no en tenen. 

EL SR. PRESIDENT: 
Perfecte. 
L'artic1e 98 té un vot particular, per defensar aquest 

vot particular, p el Grup Socialista, té la paraula 
Disposa d'un temps de deu minuts. 

EL SR. RIBAS MARí: 
¡vtoll s gl'a ics , 1'. 1 rcsiclL'nl. Sres. j Srs. Diputal:;. 

En aqucsl as, no . lra l::l de defensa)' una smena, 
. in') d' lePen al' un 01 p r l i -lIlar, com s'ha dil, ja 
que el rup $0 ¡.oli ta es mé1n l n e l lexL qlle 'l1a
via pmpusal pe}" la Pon~n ¡a que havia elabora l I R _ 
glam ent, el Proj cc le de Reglament que cs va publicar 
en el Butllct í. 

Manlenir aquest vot particular té un sentít, ja que 
el punt primer afecta el Diari de Sessions de les ses
sions que no són secre tes , i parla de fer Diari de Ses
sions del PIe, de la Diputació Permanent i de les 
sessions de les Comissions quan tenguin caracter" le
gislatiu. En el punt segon, que és on es proc\ueix l'ac
ceptació d'una esmena que nosaltres no acceptam, i 
per aixo som aquí defensant un vot particular, es va 
acceptar suprimir la paraula <diteral» que va després 
de la paraula «acta», de forma que alla on deia que 
"de les sessions secretes se n'aixecara acta litera!», ara 
només diu que «se n'aixecara acta». Per a nosaltres té 
sentit que, de la mateixa manera que en les sessions 
que no són secretes es parli de Diari de Sessions, que 
en les sessions secretes, ja que no es fara un Díarí de 
Sessions, que seria públic, que, almanco, sí que es faci 
una acta literal que qualsevol Diputat la pugui consul
tar, sempre, és clar, amb l'acord preví de la Mesa. Con
sideram que aixb tampoc no és tan difícil el'acceptar 
per part de tots els Grups, el Reglament Provisional, 
ele fet, ja establía que es faria una acta taquigrafica, 
en aquest cas, únicament es tracta, senzillament, per
que l'acta taquigrafica sabem que és impossible fer-la 
en aquests moments, de fer una acta literal, que no 
seria un Diari de Sessions, repetesc; el text de la Po
nencia, com s'ha dit abans, també ja ha deia així, i si 
es suprimeix la paraula «literal», el fet de fer uim 
acta no servira practicament per a res, si no és lite
ral, una acta on simplement constin els acords que 
s'han pres i les intervencions més assenyalades, el re
sum d'aquestes intervencions, de poc servira al Dipu
tat que vulgui consultar i que vulgui saber com ha 
transcorregut el debat durant aquesta sessió. Per una 
altra banda, també consideram que el secret de la ses
sió queda suficientment salvaguardat des del moment 
que fa falta l'acord previ de la Mesa per tal que qual
sevol Diputat puguin consultar aquesta acta literal. 

Per tot aixo, nosaltres ens mantenim en el vot par
ticular, en el text original que era «acta literal», «se 
n'aixecara acta litera¡" . 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESWENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Valen intervenir els altres Grups Polítics? 
Esquerra Nacionalista-PSM, té la paraula. 
Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de deu minuts. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Seré breu. En

tenem que dins aquesta esmena hi ha un aspecte molt 
significatiu que hauríen de ponderar els de la majo
ría d'aquesta Cambra, perque creim que afectara el 
puntual coneixement del que passi dins aquest Parla
ment en matería de les compareixences del Govern, de 
les seves sessions informatives; 

Des d'un punt de vista més d'historiador que no 
de Diputat, els diré que disposar d'un Diari de Ses
sions, alla on les compereixences del Govem siguin 

r 
I 
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reflectides, alla on puguem seguir tota l'exposició que 
fa el Govern, avui d'un color polític, dema, tal vegada, 
d'un altre, és important de cara al seguiment del que 
eS va fent dins aquest Parlament; si aquest element 
manca de Diari de Sessions, és evident que el segui
ment puntual es fa més difícil, certament es poden 
consultar cintes magnetofóniques, pero aixo ja és un 
procés molt laboriós i, per tant, moIt més restrin~it. 
Es va dir, si no record malament, durant el debat dms 
la Comissió, que aixó significava com una especie de 
discriminació per part de la compareixen¡;:a del Go
vern en relació amb altres Comissions que no són re
flectides en el Diari de Sessions. Ja varem argumentar 
que no es tractava exactament d'aixo, es tractava que 
una comissió alla on un Govern compareix i informa 
de la seva labor, en positiu o en un sentit crític per 
pan de 1'0posici6, aixo és i té una t.ranscendencia molt 
superior en el funci namenl norma l de les comissions 
que, efectivamenl, en general no l ' nen per qu,-, cxcep· 
tuant-ne aquests dos ca os, 'luan substitucixcn el Pie 
amb competencia legislativa, que ja és admes per tots 
que han d figurar en I Diari de Sessions, pero que 
veim que hi ha encara, pareix, una reticencja a donar 
el vi l. i-plau que aquestes ses ions d l Govern siguín 
reflectides en el Diari de Sessions. 

Nosaltres entenem que aixo és important, facilita 
el coneixement de la labor que fa dins aquesta Cam
bra, que no és tan coneguda, encara, com hauria de 
ser, i, per tant, demanam als Grups que no varen do
nar suport a aquest text, que ha recon ic.lerin i que 
donin suport al vot particula¡' que pre enta e l Grup 
Socialista. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Pel Grup Regionalista de les Illes, té la paraula el 

Sr. J eroni Albertí i Picornell. 
Disposa de deu minuis. 

EL SR. ALBERT! PICORNELL: 
Sí, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, jo per do

nar aquí la nostra versió i el nostre vot de suport a 
aquesta esmena o :l aquest vot particular que sosté 
el Grup Socialista. No per les raons que ha dit el re
presentant del Grup Nacionalista d'Esquerra, d'Esque
ra Nacionalis"ta, perque entenem que no té res a veure 
aixo amb el que eH ens ha dit, aquí no parla de com
pareixences del Govern, no parla ele res més que de 
les sessions secretes, de les qua[s no hi haura Diari 
de Sessions, se n'aixequi acta liberal, i que aquesta 
romangui a la Presidencia i que pugui ser consultada 
pels Diputats amb acora preví de la Mesa. Aquest és 
el que jo entenc que és al que estam donant suport. 

. Que no hi compareixences, hi pot haver compareixen
ces secretes que tendran aquest tractament, pero que 
no parla de compareixenccs del Govern, perque seria 
un altre punt a tractar. 

El que sí veim nosaltres, després d'haver tcngut 
la sessió a la Comissió, és que realment, si les sessions 
cl'dinaries tenen una acta, que no és literal, i ten en un 
Diari de Sessions, si les sessions secretes només tenen 
acta i no ten en Diari de Sessions, aquesta acta ha de 
S~r libera l. perque és ¡'única manera de consulta que 
lenen el senyors parlamentaris després, que ja pel 
fet el · ser s cr la. com díll aquí, cstéll:a clipo itada a 
la ' Pre idencia de la Cambra, que per p der-Ia, fjns i 
tot, on ullar, h i 113 d'haver acord preví de la Mesa, 

vol dir que pensam que seria fer un flac favor si a 
unes actes de sessions secretes, de les quals no hi ha 
Diari de Sessions, és, creim nosaltres, imprescindible, 
la literalitat d'aquestes actes. 

Per tot aixo, nosaltres donarem suport a aquest 
vot particular del Grup Socialista. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Pel Grup Popular, té la paraula el Sr. Fernando 

Saura. 

EL SR. SAURA y MANUEL DE VILLENA: 
El Grup Popular entiende que no es muy tras

cendente esta enmienda, perdón, este voto particular, 
es decir, comprendo que el Grupo Socialista lo man
tenga, realmente, como ha dicho muy bien el repre
sentante del Grupo Socialista hay una cinta magneto
fónica, también lo ha dicho el de «Esquerra Naciona
lista», se puede consultar esta cinta magnetofónica 
perfectamente, sin problema ninguno. Las actas nor
malmente no son liLerales, para eso son actas, refle
jan, yeso ya se ha discutido muchas veces, reflejan 
los aspectos generales, el fondo de la cuestión, no tie
nen porqué ser literales, pero tampoco nosotros va
mos, en estos momentos, a crear mayores problemas, 
si realmente se considera que tienen que ser literales, 
que lo sean. 

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Volen intervenir els altres Grups? No. 
Aleshores, passam a la votació del vot particular 

a l'artide 98, que queda arnb el sentit que dins el pa
ragraf 2, dira «de les sessions secretes, se n'aixecara» 
o «se levantará acta literal», «de les sessions secretes 
se n'aixecara acta litera]". I deman a la Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquest vot 
particular, es volen posar drets, per favor? 

Queda aprovat per unanimitat el vot particular. 
I passam a la votació de l'artide 98, deman a la 

Cambra: Sres. i Sres Diputats que votin a favor de 
l'article 98, es volen posar drets, per favor? 

Queda aprovat per unanimitat. 
Passam, a continuació, a la votació deIs articles 

99 a 115 que no tenen cap esmena viva ni vot particu
lar. 1 dernan a la Cambra: Sres. i Srs. Diputats que 
votin a favor d'aquests artides, es volen posar drets, 
per favor? 

Queden aprovats per unanimitat. 
L'article 116, apartat Ir, té una esmena viva, la 832. 

del Grup Socialista. ·.Per defensar aquesta esmena, té 
la paraula el Sr. J OSE-p Moll i Marques . 

Disposa de deu minuts, Sr. Diputat. 

EL SR. MOLL MARQUES: 
Gracies, Sr. President. Seré molt breu, perquc, en 

realitat, l'esmena t2.mbé és molt senzilla:, nosaltres 
consideram que en el primer paragraf, quan parlam 
del nombre de membres que ha de tenir la Ponencia 
que es designi en Comissió, després ele «del nombre 
que respecte de cadascuna indiqui la Mesa del Parla
ment», i abans de «oida la Junta de Portaveus», hi 
hauríem d'afegir les parau!es «amb carácter general». 

Entenem que aquesta esmena té una justificació 
per raons d'estalvi processal, també económic, logica
ment, pero crec que és, corn a mínim, tan important, 
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i per a nosaltres més important l'estalvi processal que 
suposa, pel fet que agiJi tara la tasca de les Comls
sions, en el sentit que tal com diu aquí, en aquest ma
teix paragraf, s'ha de formar en el si de la Comissió 
una Ponencia integrada pels membres que designin els 
Grups Parlamentaris_ Fins ara, aquesta designa ció de 
Ponencia s'ha de fer convocant la Comissió, notificant 
els Crups ParIamentaris dins la Comissió, en principi 
posant-se primer d'acord quants de membres ha de 
tenil' aquesta Ponencia, que és el que nosaltres inten
tam aquí eliminar, i notificant qui seran els represen
tants de cada Crup Parlamentari que ariiran a la Po
nencia, i llavQr, queda suspcsa la sessió de la Comls
sió, perque no hi ha encara material per comenyar a 
fer feina. Si es fa tal com nosaltres proposam, i es 
designa, per part de la Mesa del Parlament, amb ca
racter general, els representants o el nombre de mem
bres de cada Grup Parlamentari que han d'anar a la 
Ponencia, bastaria que en el moment que s'hagi de 
convocar la Comissió, amb antelació a la reunió de 
la Comissió, els Crups Parlamentaris comuniquin sen
zillament qui seran els seus membres que els corres
ponguin segons aquest nombre fixat per la Mesa del 
Parlament i, per tant, la Comissió ja es podria con
vocar per comenyar immediatament afer' feina. 

Creim, per tant, com a mínim, que es guanyaria 
el temps que suposa la convocatoria de la Comissió 
per tal de designar ponencia, i també, evidentment, 
s'estalviaria la dieta per als membres de la Comissió 
per aquesta reunió, sempre tan breu. 

Es pot suggerir o es pot argumentar, com es va 
fer en Comissió que no necessariament les Ponencies 
sempre han de ser de diferents membres deIs dife
rents Grups Parlamentaris, que hi pot haver casos en 
que una Ponencia sigui d'un sol membre, com és na
tural, o a nosaltres ens sembla. natural, la formulació 
<<indicar el nombre per part de la Mesa del Parlament 
amb caracter general», no exc10u les excepcions, sinó 
tot el contrari, de manera que, en cas que hi hagués 
un projecte de llei o una proposició de llei per la qual 
algun Grup Parlamentari pensas que no és necessari 
reunir una Ponencia de sis o set membres, podría de
manar pels canal s normals, a través de la Junta de 
Porfaveus, amb escrit a la Mesa, que per a aquesta 
Ponencia es designas només un ponent, o només se 'n 
designassin dos o el nombre que consideras oportú. 
Mentre que, repetesc, si ja fixam en el Reglament que 
la Mesa fixa amb caracter general, i s'entén en el prin
cipi d'un pedo de de sessions o en el principi, fins i 
tot, d'una legislatura potser, es fixa el nombre de 
membres de cada Grup que han d'anar a la Ponencia, 
s'aconsegueix que amb una simple notificació ja cada 
Grup sap quants de membres ha de designar i es 
guanyen temps i doblers. 

Per aixo, mantenim aquesta esmena. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Volen intervenir els altres Grups? 
Pel Grup Regionalista, pel Grup Mixt, té la paraula 

el Sr. Josep Maria Lafuente. 

EL SR. LAFUENTE LúPEZ: 
Gracies, Sr. President. Jo he de reconelxer que 

aquesta esmena no cree que tengui massa importancia, 
el que ocorre és que, al meu criteri, amb un criteri 
hermeneuticament coneebut, el text que es vol afegir al 

paragraf és equivoc, és més equívoc del que estam lle
gint ara, en aquesl momento Perque si diu «el que 
indiqui la Mesa del ParIamcnt, amb caracter genera!», 
que vol dir? El Sr. Mol! ha anat espeeialment alerta a 
explici lar, a explicar, a dir-nos que és el que pot oeór
rer si la Ponencia és d'una persona, si la Comissió és 
d'una persona, i que, en aquest moment, es mouran de
terminacles forces polítiques per cstablir el que la Mesa 
ha de dir. Jo cree que, «amb caraeter general», no 
sé el que vol elir. Qualsevol persona que llegeixi aixo 
«indiqui la Mesa elel Parlament, amb cal'acter general», 
exactament crea més confusió al lector que avui en elia, 
aques t articIe 116 dóna. 

Per tant, nosaItres no podem donar suport a aquest 
text, perque dóna més complicacions que c1areelat, i les 
normes han de ser clares i la persona que ho ha de 
llegir, ho ha de llegir i entrendre el! i el que l!egeix 
concretament, i aixo no s'entén, «amb ca rae ter gene
ral, jo, personalment, no sé el que vol dir. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT; 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Albertí, pel Crup RegÍonalista. 

EL SR. ALBERT1 PICORNELL: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Nosaltres, aques

ta esmena, «amb caraGter general», la veritat és que no 
veim que vulgui dir el que el Sr. Mol! diu que vol dir, 
és a dir que posar «amb caracter general» vol dir que 
no importara que es reuneixi la Comissió per nomenar 
ponents i que bastara que ho notifiquin els Grups a la 
Mesa, qui són els ponents designats, la veritat és que 
no ho veig enlloco 

Senzillament, diu que la composició de les Ponen
cies, excepte que la Mesa es pronuncil en contrari, ten
dra la composició que dira la Mesa, pero no diu que 
no s'hagi de reunir la Comissió i que, per aixa, és a 
dir, les instruccions que voste ha donat, que a mi em 
pareixen bones, no crec que afegint «amb caracter ge
neral», siguin realment veritables. En fi, jo no crec que 
afegint «amb caracter genera¡" aquí sigui, vulgui dir 
que no importara que es reuneixi la Comissió per de
signar els ponents o els representants de cada Crup per 
a la Ponencia, si és així, ho hauria de dir, hauria de dir 
que «amb caracter general hi haura un procediment 
que sera aquest», pero que afegint «amb caracter ge
neral» digui que no importara que es reuneixi la Co
missió per nomenar la Ponencia, jo, honestament, i el 
nostre Grup, no ho veu. 

No obstant aixo, com que, en canvi, posar que 
«amb caracter general», el nombre de components 
d'una Ponencia ja se sabra quin és i no hem d'esperar 
que cada vegada la Mesa del Parlament ho digui, nos
altres, la nostra opinió és que no hi afegeix ni hi lleva 
res, que realment, si estassim conven<;uts del que ha 
dit el Sr. Moll, nosaltres votaríem favorablement aques
ta addició de «amb caracter general», pero pensam que 
no vol dir de cap manera que no s'hagi de reunir la 
Comissió per nomenar la Ponencia. Nosaltres anunciam 
que en aquest cas, perque creim que no afegeix ni lleva 
res i que, en certa manera clarifica, que no importa 
que cada vegada la Mesa es reuneixi per dir els po
nents, la Mesa del Parlament es reuneixi per indicar el 
nombre de Parlamentaris que formaran part de la Po
n~ncia, nosaltres ens abstendrem en aquesta esmena, en 
aquest vot particular. 
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EL SR. PRESWENT: 
MoItes gr acies, Sr. Diputat. 
Pel Grup Popular, té la paraula el Sr. Fernando 

Saura. 

EL SR. SAURA y MANUEL DE VILLENA: 
Gracias, Sr. Presidente. Realmente, nosotros enten

demos que esta enmienda, no a título literal, como 
antes, pero sí podríamos llegar a entender que el Grupo 
Socialista lo que quiere es ya decirle a la Mesa lo que 
tiene que hacer, en forma de artículo de Reglamento, 
o en cualquier forma. Nosotros entendemos que no es 
bueno encorsetar las Ponencias. 

La Ponencia se podría definir como un órgano de 
trabajo en representación de una serie de Diputados que 
forman ~na Comisión, no sé si es la definición exacta, 
pero al menos es la que a mÍ, en estos momentos, me 
parece la más acertada. Los trabajos que tiene que rea
lizar normalmente vienen a raiz ele tener que desarro
llar una Proposición de Ley o cualquier otra figura ju
rídica que pueda haber en estos momentos en el Parla
mento, pero es que no todas las Proposiciones de Ley 
son iguales; unas, unas Proposiciones de Ley podrán 
tener verdaderos problemas, incluso en Comisión, para 
tener que ['ormar una Ponencia que la formen más de 
un Diputado perteneciente a la Comisión, otras veces, 
sEncillamente hará falta una por Grupo Parlamentario, 
por consiguiente, veríamos que volviendo la oración 
por pasiva a lo de «carácter general», el verdadero ca-
rácter general es tal como está en el Reglamento. . 

Que es un ahorro procesal, no es un ahorro proce
sal, Sr. Mol!, es, digamos, que no es procesal, en estos 
momentos el sistema procesal es el que tenemos actual
mente, digamos, estamos rompiendo un poco los mol
des. Económico, ahorro económico, mire, sí, ahorro eco
nómico, cada vez que tenga que nombrarse una 
Ponencia, pues irá al Grupo correspondiente, a la Mesa, 
dirá, mí Grupo quiere que lo forme este señor, y con 
esto se habrá ahorrado, posiblemente, no sé cuánto es, 
creo que 10.000 ptas., por Diputado. Pero es que si la 
Ponencia quiere trabajar durante diez meses, va a tra
bajar durante diez meses, todo es cuestión de propo
nérselo, y tenemos ejemplos en este Parlamento, y no 
quiero decir con ello, que se haya trabajado mal, pero 
que Ponencias han durado muchísimo tiempo, no creo 
que sea mucho ahorro el que realmente, a la Comisión, 
que son los legítimos representantes para trabajar en 
aquel tema, se les vaya a quitar el poder definir quie
nes van a ser sus representantes en una Ponencia. Es, 
como dicen, el chocolate del loro, es muy p oco, creo 
que es mucho más importante mantener las formas, es 
más importante que el procedimiento siga adelante, tal 
cOmo está, que el que realmente sea un grupo, cual
quier Grupo Parlamentario que se dirija a la Mesa para 
decidir quién va a ser su representante. 

Por eso, nuestro Grupo no va a apoyar esta en
mienda. 

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Moll, té vost.e la paraula. 

l. EL SR. MOLL MARQUES: 
Gracies, Sr. President. Jo voldria intentar aclarir 

una mica els conceptes, si m'és possible. En primer 
\]oc, Sr. Saura, «el chocolate del loro», molt bé, potser 
sí, pero les Comissions tenen actualment tretze mem-

bres, amb el Grup Mixt, que esta engreixant de cada 
dia, resulta que ara en tendran catorze, i, per tant, són 
140.000 ptes., cada vegada, jo no sé voste quins lloros 
té ,peró a mi em sembla que és una xocolata bastant 
considerable. Pero repetesc que no és aquest l'argu
ment principal per a nosaltres. Per a nosaltres l'argu
ment principal és l'estalvi processal en el sentit que no 
sigui necessari convocar la Comissió només per desig
nar la Ponencia. 

1, Sr. Albertí, jo estic d'acord que no ho diu explí
citament aixo aquí, que s'aconsegueixi aquest efecte, 
pero evidentment, si ja se sap el nombre de represen
tants que ha de tenir cada Grup, llavors sí que tendría 
poquíssim sentit, per no dir cap, convocar la Comissió 
només perque es digui, s'ha convocat la Comissió, 
obrim la sessió, quins representants designen vos tes, 
que ja se sap quants seran, només s 'ha de donar els 
noms, ah! Molt bé, moltes gracies, bon dia tenguin. 
Per tant, sembla logic, la conseqüencia lógica per a nos
al tres és que si es fixa el nombre per carácter general, 
lIavors la designació a través deIs Grups ParIamenlaris, 
que Pixa el parágraf primer d'aquest arlicle, basta fer-lo 
per escrit, sense haver de convocar la Comissió. 

l, respecte de que vol dir «amb caracter general», 
Sr. Lafuente, a mi em sembla que sí, que és molt cIar. 
«Amb caract.er general» vol dir que sera el nombre que 
110rmalment s'entenclra que esta automaticamenl: accep
tat per tots els Grups Parlamentaris, excepte en els 
casos en que algú demani que el nombre sigui un altre, 
i llavors s'haura de fer la petició corresponent. 

l, d'aquesta manera, entro dins el darrer concepte 
que voldria aclarir, Sr. Saura, nosaltres no volem dir 
a la Mesa el que ha de fer, de cap manera, la Mesa 
fixara, per altra banda, o'ida la Junta de Portaveus, 
fixara ella el nombre, el que passa és que aixo sera 
només amb caracter general, ha fixara una sola \legada. 
1 res més, no és que li vulguem dir el que ha de fer, 
continuara fent-ho amb la mateixa llibertat que fins 
ara. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Valen intervenir els altres Grups? No. 
Passam, aleshores, a la votació. 1 ciernan a la Cam

bra: Sres. i Srs. Diputats que votin a favor cle l'esmena, 
es valen posar drets, per favor? 

Poden seure, mol tes gracies. 
Sres . i Srs . Diputats que votin en contra ele l'es

mena, es valen posar clrets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es valen posar 

drets, per favor? 
Vots a Pavor de l'esmena, 23; vots en contra, 21; 

abstencions, 5. Queda aprovada l'esmena. 
Passam a la volació de l'article. Sres. i Srs. Dipu

tats que votin a favor de l'article, es valen posar drets, 
per favor? 

Queda aprovat per unanimitat. 
Els articles 117 al J 33 no lenen cap esmena vi va i 

els sotmet a votació, i deman a la Cambra: Sres. i Srs. 
Diputats que votin a favor d'aques ts articles es valen 
posar drets, per favor? 

Queden aprovats per unanimitat. 
L'article 133 té una esmena viva, la 833. Per de

fensar aquesta esmena té la paraula el Sr. Antoni Gar
cias. 133 bis. 

11 .. ____________________________________________ __ 
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EL SR. GARCIAS COLL: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, aques

ta esmena és una esmena d'addició, una esmena d'adcü
ció a la secció segona del Projecte de Llei dels Pres
suposts, que es manté perque creim que es garanteix 
amb molta més fidelitat la compareixel1l;:a deIs mem
bres del Govern i alts can-e es del Govern davant la Co
missió d'Hisenda i Pressuposts. Crec que tots estam 
d'acord que la maxima o l'acte parlamentari per excel
lencia de qualsevol Parlament són els Pressuposts, nos· 
altres creim que si aguest acte parlamentari és el més 
important, és necessari que, independentment que els 
Consellers o que els Consellers hagin de compareixer a 
les Comissions quan hi si-guin requerits, quan es fa el 
debat deIs Pressuposts, a la Comissió d'Economia i Hi
senda, tenguin l'obligació i en un termini prudencial, 
com s'estipula aquí, de compareixer. Creim que arcgim 
una arma important al Parlament, que es tengui una 
garantia que aquests Consellers compareixeran i que els 
Alts Carrecs compareixeran, i un termini determinat 
per tal que es pugui demanar aqueixa compareixen:;:a 
per part del Grup. 

Esperam que aquesta esmena, que és per millorar 
tot aquest Reglament i per consolidar un poc més la 
institució parlamentaria, sigui acceptada. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Volen intervenir els aItres Grups Polítics? 
Esquerra Nacionalista, Sr. Damia Pons. 
Grup Mixt, vol intervenir? Per favor, el Sr. Josep 

Maria Lafuente té la paraula. 
Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de deu minuts. 

EL SR. LAFUENTE LÓPEZ: 
Gracies, Sr. President. MoIt breument, per1ai'r que, 

en principi, aquest article realment és ja inclos ctins 
l'article 175, que hem d'aprovar ctesprés, en el 160 de 
I'actual Reglament, perque el que diu l'article 175 en 
copia de l'artide 160 de l'actual Reglament en vigor, 
diu que tots els membres del Govern, quan una cinque
na part o el President el'una Comissió demani la com
pareixen¡;:a, hauran de compareixer per celebrar una 
sessió d'informació. Per tant, aix8 és redundant, és re
dundant i, endemés, és perillós, perque aquestes com
pareixences no tenen un control concret. És a dir, que 
aquestes compareixences a qualsevol moment dins la 
primera meitat del període d'esmenes, qualsevol mem
bre de la Comissiú pot demanar una, dues, tres, quatre 
i cinc compareixences, i, per tant, aixo podria durar 
eternament, en un moment donat que volguéssim boico
tejar algun membre d'un Grup Mixt que fos un deter
minat Diputat d'un Grup Mixt, podria crear una situa
ció de coBapse en el Projecte de Llei deIs Pressupost 
en una situació similar. 

Per tant, nosaltres no podem donar suport a una 
situació que pot donar peu a un moment donat, no en 
aquesta legislatura, pero en una altra qualsevol, que 
un Projecte de Llei de Pressuposts quedi coHapsat de
manant la Comissió d'Hisenda que vengui un membre 
d'un Grup Parlamentari, un Alt Carrec del Govern, un 
a:ltre membre d'un Grup Parlamentari, un altre mem
bre del Govern o un altre funcionario Que s'apliqui el 
175 que per aixo hi ha el 160, i no cerquem situacions 
específiques per a una determinada situació del Pro
jecte de Pressuposts. 

Res més, moltes gracies. 

EL SR. PRE'SIDENT: 
Moltes gracies. 
Per Esquerra Nacionalista, el Sr. Damia Pons té la 

paraula. 
Disposa de del! minuts. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Aquest article 

del Reglament ens sembla particularment significatiu i 
convenient que hi figuri. És convenient que hi figuri 
perque no fa molt s'ha produit el cas de la no compa
reixem;:a, precisament, de les persones que, a través 
d'aquesta disposició reglamentaria, bauran ele compa
reixer prec'eptivament en el moment elel debat o per 
informar sobre el Projecte de Llei ele Pressuposts. Ens 
sembla particularment significatiu que l'element basic 
damunt el qual ha ele funcionar tota la Comunitat AutO
noma, que és la Llei de Pressuposts, durant tot un any, 
sigui una Llei que es debati amb esment i que es ten
guin tots els elements informatius, tots els elements 
de debat a fi que aquest Projecte de Llei s1gui objecte 
elel maxim estudi per part d 'aquesta Cambra. 

Per tant, tota disposició reglamentaria que ajudi 
que el debat de la Llei ele Pressuposts es faci amb tota 
la informació, amb tot el'ctetenimenf i amb tota la pro
funditat necessaria, ha de ser benvingut. 

Nosaltres, per tant, creim que el que ha passat dins 
aquesta Cambra, precisament per deixar a arbitri de 
la majoria de la Comissió el'Economia, Hisenda i Pres
suposts, la compareixenc;:a o no compareixel1'l;:a de Con
sellers i alts dlrrecs elel Govern, ba impedit que aquest 
Pressupost que avui es comen¡;:ara a debatre en aquesta 
Cambra, tengués tota la ressonancia, tot el debat que 
hauria d'haver tengut. 

1 nosa[tres creim que aixo no significara, en abso
lut, obstruir, demorar res,· per'que precisament aquí 
hem vist una demora molt considerable el'un Pressu
post i no ha estat precisament en virtut d'aquesta di s
posició reglamentaria, perque aquesta disposició regla
mentaria no existia. En tot c'bs, si tan preocupats estam 
d'evitar demores, en tot cas, bi bauria d'haver una clau
sula anti-fj[ibusterisme dins aquest Reglament, pero 
ai)[o, evielentment, no és el caso 

Nosaltres creim, per tant, que aquestes comparei
xences són necessaries, ja els Grups Parlamentaris que 
les demanen tenen la majoria el'eelat política suficient 
per saber el que fan, no creim que hí hagi cap Grup 
Parlamentari ni cap Diputat que es dediqui ni es pugui 
dedicar mai a l'obstruccionisme, i creim que aixo enri
quiria la mecanica parlamentaria i li donaria una dig
nitat que si aquesta cHmsula no hi és, el Pressupost, 
que és una p~a fonamental, no tendra tota la dimen
sió política que hauria de tenir, per tant, li donarem 
plenament suporto 

EL SR , PRESIDENT: 
Moltes grades, Sr . Dipu tat. 
Pel Grup Regionalista, té la paraula el Sr. .Jcrnni 

Alb ertí. 

EL SR. ALBERT! PICORNELL: 
Sí, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Hi ha, i jo 

crec que és un criteri respectable per cert Grup d 'a
questa Cambra que aquest Reglament donÍ un tracta
ment e special a la Comissió de Pressuposts ; vull dir 
que és r espectable, que jo no aniré de cap m anera con
tra ell , pero que nosaltres no el compartim. És a dir, el 
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fet que els Pressuposts siguin realment, o l'aprovació . 
deIs Pressupost sigui l'acte més important, que no vol 
dir de més ressonancia, que té el Parlament, nosaltres 
creim que no implica que la Comissió de Pressuposts 
hagi de tenir una tractament especial. Si la Comissió 
de Pressuposts pot, per majoría, o complint l'article 
corresponent d'aquest Reglament, demanar la compa
reixen¡;:a de Consellers o deIs carrecs del Govern, nos
aitres creim que no hi ha per que fer una menció espe
cial a aquest article, donant un tractament, jo diria dis
erimínatori i un especial relleu al que és la Comissió 
de Pressuposts, que realment és important. Que el Re
glament, jo diria, hagi d'obligar a a110 que la majoría 
d'una Comissió acorda, pensam que no és una norma 
reglamentaria i que precissament, precissament, quan el 
poble vota, vota majories i minories i encarrega a les 
majories el govern d'aquesta Comunitat, en aquest cas 
concret, i que, per tant, la Comisisó, com les altres Co
missions, ha de tenir autonomia suficient per decidir 
qui compareix i qui no compareix. Si no hí hagués la 
possibilítat, si no estigués reglamentat que els Alts Car
rees elel Govern i Consellers han de compareíxer quan 
ho acordi la Comissió per majoria, podríem introduir 
una clausula al Reglament o un article que ho digués, 
com que nosaltres consideram que no afegeix res, que 
senzillament a una Comissió, aquest Reglament, li dóna 
un tractamcnt especial que no té per que tenir-Io, per
que en el seu tractament ordinari pot acordar que eom
pareixen els Alts Carrecs i Consellers que siguin neces
saris per poder donar major claredat a un debat, tant 
pressupostari com de qualsevol altre tipus, nosaltres 
votarem en contra perque creim que no afegeix res 
aquesta esmena al Reglament, quant a possibilitat de 
eompareixer Alts Carrees i Consellers del Govern. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputal. 
Pel Grup Popular, té la paraula el Sr. Fernando 

Sauri)o 

EL SR. SAURA y MANUEL DE VILLENA: 
Gracia, Sr. Presidente. Bueno, ya que hemos esta

do habla ndo de a11orl'O, daelo que tanto el Grupo Mix
to 0010 el Regio,nali ' la han dicho tocios los argumentos 
que el Gnlp P pular pen aba decir, no vamos a salir 
a la tribuna. 

MUC~13S g'-vcias 

EL SR. PRESIDENT: 
fvloltes gracies. 
Vol replicar? 
El Sr. Antoni Carcias té la paraula. 

EL SR. CARCIAS COLL: 
Grades, r. Presid nL gafant le clarrer's parau

les del rcpre cnlanl dc) Gnlp Parlamenlari R g ionalis. 
[n, que ha .dit que aque la esm na no afegeix res. jo 
cree que h1 ha la motivació, quan lam xplíant I 
t ma m~ importanl, és a dir, un termi¡;;j per lal que 
es pugul pre.cnla t- i pU!!lIÍ havcr-hi aquell a prcsenlacló 
~els programes de Con cILers i Alt C~IITe . . ¡:; dir, a 
r aparLat 2, dei m «se celebraran din~ la primera meitat 
del pedode d'e 'menes», ai.xo és una cosa 111011 impor. 
~ant , cara ,lis Pres upos! , C"lra a discul ir aque ' l Pro. 
Jecl . Per lant,. creim que és molt imporlánt, cosa que 
no e. pOl rer dlns les altt- . ol11issions p 1- ap d'aques. 
les comparcixcncc i en I as del ' PI' s up t, I 

per aixo ereim que afegeix molt, a més del que havíem 
argumentat abans. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sr. Diputat. 
Torn de contrarepliea, no n'hi ha. 
Passam a la votació de l'esmena, i deman a la Cam

bra: Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de I'addició 
d'un nou article, 133 bis, es volen posar drets, per 
favor? 

P0den seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es valen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Queda rebutjada I'esmena que ha tengut 22 vots a 

favor i 26 en contra. 
Passam a la votació, no, com que era un artiele 

addicional, no hi ha lIoe. 
DeIs articles 134 al 183, que no tenen esmena de 

cap classe, i, en conseqüencia, deman a la Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquests arti
eles, es valen posar drets, per favor? 

Queden aprovats per unanimitat. 
Passam a la Disposició Addiciol1iJl, que té una es

mena viva, la 840. Per defensar aquesta esmena, té la 
paraula el Sr. J oan Nada!. 

Disposa de deu minuts, Sr. Nada!. 

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El Grup Par

lamentad Socialista manté una esmena d'addició, com 
a Disposició Addieional, on es preveu que el President 
de la Cambra i el conjul1t deIs membres de la Mesa 
podran ser cessats per acord de PIe, adoptat per maja
ría absoluta. Després es desenvolupa tot el procediment 
de la presentació de la sol'licitud de cessament, les 
votacions, i qui ho pot presentar i qui no. 

Nosaltres creim que, realment, aqucst seria un ar
tick important, seria un artiele que aprofundiria, di
guem, dins la eonstrucció democratica d'aquest Regla
ment, perque realment, i aíxo no ve al cas amb el 
President i la Mesa que tenim actualment, i no em di
rígesc a ells en absolut, es podría donar la circums
tÚllcia que sí tenguéssim un President que no complís 
amb els procedíments democraties establerts, que no 
complís amb el Reglament aprovat per la Cambra, que 
fes un ús o un abús deIs seus poders com a President, 
que no fes cas del que s'acol'Clas a la Junta de Porta
veus; es podría donar, són casos que es poden donar, 
perque les persones mol tes vega des són imprevisibles, i 
gent que a un mo.ment és a un lloc, l'endema és a un 
aItre, i gent que un dia pensa una cosa, l'endema en 
pensa una altra. I, per tant, creim que totes aquestes 
coses es poden donar, són fets que poden succei.r, i, 
realment, creim que hi ha moments en que un President 
pot ser un luxe excessiu per a una autonomia jove, com 
són totes les espanyoles, ¡que aquest luxe exeessiu pot 
provocar crispacions i pot provocar tensions i que, en 
aquest moment, és el moment de prevcure que si aIXO 

succeeix, poder trabar un recanvi i no arribar als qua
tre anys del període parlamentario 

Bé, nosaltres creim que la Mesa també té una certa 
responsabilitat, no té la mateixa responsabilitat que el 
President, perqu~ la Mesa actua d'una forma corporati
va, no tenen uns pocters, membre per membre de la 
Mesa, sinó que actua ele forma corporativa, i també 

~--------------------------------------------
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creim que s'ha de preveure una, diguem, moClO, no de 
censura, sinó de revocació deIs seus dlrrecs, deIs mem
bres de la Mesa. 

Aixo és necessari perque, bé, creim que és un prin
cipi de democracia, que si un ParJan1e.ot tria uos se
oyors, tria membres elel eu Parlarnen per fer una 
lab J' duraot quatre any, aquests maleixos Dipulats 
han le poder dir, no senyor, no esLam d'acord amb el 
que vOSle fa, per tant, es r Lid de President, es relirin 
de membres de la Mesa, en Ldarem uns alu-es, perque 
no ens agrada, realment, com voste ac1ua. És indubta
ble que aixo, que potser un raonament basic, un raona
ment molt lineal, ha de tenir unes barreres, no qualse
vol Diputal ha de poder plant ·'jar aixo, 'han de L oir 
unes garanties qu no es pot ('el" un abús d'aquesta 
n rma, aque t garanties dins l'articTc que nosaltres 
pre entam hi són, ha de se,· un Grup Parlamenlari o, 
com a mínim, la inquCll:.l par! deIs Dipulals, si aquesL 
Grup ParlLimentari o aquesta cinqucna part deIs Dipu
tats que ho presenta, surt derrotada la seva proposta 
no ha pot tornar a pl-esen Lar dillS e1el mateix període 
pLirlamentari, s'ha el'aprová'- per majol'ia absoluta. Per 
tant, creim que es donen les garanlie' sufícients per
que no es faci un abús d'aquesta norma. Ara bé, creim 
que la Cambra pot preveure, i és el moment de posar
ho damunt la tauJa, que tant el President com la Mesa 
poden no actuar d'acord amb la voluntat rnajoritaria 
de la Cambra, amb el que pensa la Cambra sobre com 
ha el'actuar el President, i si el Presictent és el que es 
desvía d'una actuació parlamentaria correcta, crec que 
la Cambra ha de tenir el mitja, en un cas extraordi
nari, com és el que present, ha ele tenir el mitja per 
pocier-li dir, a aquest Diputat, tomi a seure al banc de 
Diputats, deixi la taula de Presidencia, perque un altre 
el substitueixÍ. 

Creim que aguest cas extraordinarí es pot donar, 
creim que és el moment ele preveure-ho, i deixar-ho elins 
el Reglament que anam a aprova1'. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sr. Diputat. 
Volen intervenir els altres Grups? 
Gmp Mixt. Té la paraula el Sr. Josep Maria La

fuente. 

EL SR. LAFUENTE LOPEZ: 
Grades, Sr. President. El Grup Mixt que represen-

1a qui vos parla, que hauria d'estar molt content el'a
questa proposta, perque li dóna una categoria tan 
extraorelinaria, que essent un Diputat COm era fins ara 
o essent dos Diputats com sóm fins ara, podríem estar 
en condicions de crear un conflicte institucional dins 
aquesta Cambra, per crear una situació dif'icultosíssmla 
peí' al President i per a la Mesa, no estam d'acord amb 
aixo. 

1 no estam d'acord, perque el Parlament es basa 
en majories momentanies, és a dir, nosaltres teníem 
unes majories quan varem comen{,:ar, aquestes majories 
tenien un interes especialíssim quan varem comenc;ar, i 
el motiu pel qual nosaltres deim que no podem donar 
suport a aquesta esmena, a part que és absurd que un 
Grup Parlamentari, que pot ser constituit per un Dipu
tat, com ho ha estat fins ara, en qualsevol d'aquesta 
Cambra, durant un mes o durant dos, o una cinquena 
part deIs Diputats, que són deu Diputats, o deu i bus
ques, posem onze Diputats, estiguin en condicions de 
crear uns conflictes de naturalesa imprevisible per al 
futur, aixo no és de rebut al meu entendre. 1 no hi ha, 

practicament cap Parlament espanyol, ni el Congrés 
deIs Diputats, ni el Senat ni practicament cap Auto
nomia que doni una situació similar a la que estam 
contemplant avuÍ. Catalunya, Galícia i quaIsevol altra, 
per ventura ho té, pero en situacions especialíssimes, 
amb uns altres tipus de majories, pero nosaltres, quan 
el Congrés deIs Diputats no ho ha contemplat, quan el 
Senat de l'Estat Espanyol no ho ha contemplat, que 
nosaltres contemplem una situació que jo, personaI
ment, pugui crear un conflicte durant una quantitat de 
aies enormes per crear un PIe Extraordinari per discu
tir l'efectivitat de l'actuació del President o deIs mem
bres ele la Cambra, jo crec que aixo, en una paraula, no 
es pot admetre com a tal. 

Per tant, nosaltres hem de rebutjar, necessaria
luent, aquesta esmena. 

Gracies. 

EL SR. PRE'SIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Té la paraula el Sr. Damia Pons, del Grup Esquer

ra Nacionalista. 

EL SR. PON S PONS (DAMIA): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Totes les coses 

tenen la seva petita historla, jo, com a membre de la 
Ponencia redactora del Reglament, cree que conec una 
mica la historia el'aquesta esmOla. 

És cert que hi ha una manca de disposicions quant 
a un possible cessament de la Me?a o del Presiclent 
d'aquesta Cambra i practicameht ele tates les Can~
bres de les Comuni tats Autonomes de l'Estat, i 
també del Senat i del Congrés. L'únic element, l'únic 
precedent que es podría invocar i és un mal precedent, 
seria el cas del Parlament de Navarra, alla on hi va 
haver una gran conflictivitat en tom a un President i, 
amb motiu el'aixo, es va posar dins el Reglament una 
clausula que permetia cessar el President o cadascun 
deIs mel11br s de la Me ' . A partit d'aquí, i creim gue 
amb moliLL d'UD erle le:nsion que es podrien haver 
proclui'l dio aq I sta ambra, creim, és una lectura tal 
v 'gadtl in.eolTe la, que e l Crup Socialista va valer plan
tejar una clausula semblant dins aquest Reglament. 

La primera proposta va ser una traducció mecani
ca del Reglament de Navarra, i jo mateix vaig advertir 
que l'aplicació mecanis:a del Reglament de Navarra en 
aquesta materia duria, posats a substituir un per un 
els membres de la Mesa, a vulnerar l'esperit reglamen
tari que era que la Mesa ha de guardar una certa pro
porció entre els diferents Grups que integren la Cam
bra, no pot ser una Mesa elegida d'una manera ~o
nocolor per part d'una majoria contra una minona. 
Com a alternativa, que vos tes mateixos varen corregir, 
perque val-en veure que la seva proposta ~uria 'a 
I'eliminació de l'esquerra dins la Mesa del Parlament, 
han presentat aquesta altra fórmula, que seria un ces
sament global de la Mesa, pero aixo no deixa de ser 
un contrasentit, també, perque, en definitiva, s'han de 
cessLlf globalment tot5 el5 membres de la Mesa, inclo
sos els que el mateix Grup proposanL hi té coHocats, 
cosa que no deixa de ser una situació insólita i absur
da, i, a més a més, es donaria el ca s, inevitabJement, 
que el mateix Grup que vol dur endavant aquest ces~a
ment si té un' membre dins la Mesa que vol mantemr, 
l'hau{'ia de tornar a propasar una altra vegada. Aixo 
dóna, francament, una imatge poc seriosa i poc crítica; 
en definitiva, la Mesa, com tants d'altres elements de 
,'estructura el'aquest Parlament, és objecte d'una elec-
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ció determ.inada i hauria de tenir una forma de ces
sament, pero, francament, no creim que aquesta sigui 
la més adient. 

1, a més a més, creim que hem de tenir en compte 
els precedents parlamentaris, si a totes les Comunitats 
de rEstat 'Espanyol, si al Senat i al Congrés aquesta 
fórmula que es proposa aquí no existeix, alguna raó 
molt solida hi ha d'haver. Hi ha Comunitats Autono
mes de signe nacionalista, hi ha Comunitats Autonomes 
controlades pel Grup Popular, hi ha Comunitats Auto
nomes controlad es pels Socialistes, i vostes mateixos, 
que tenen una majoria absoluta a les dues Cambres 
de les Corts Generals, de cap manera, no han proposat 
una clausula semblant. 

Per tant, entenem que aquesta proposta no és una 
proposta realment operativa, no és una proposta que 
ajudi el bon funcionament del Parlament, sinó, tal ve
gada, podria ser objectc, C01'1 aquí s'ha dit, que un 
Grup s'entretengués, a cada període de sessions, un 
Grup, precisament que estas marginat de la Mesa, que 
hi pot estar, que s'entretengués a plantcjar debats en 
torn a l'actuació de President i de Mesa a cada perío
de de sessions. Aíxo, vostes sé perfectament que no ha 
valen, vos tes volen un control, nosaltres hi estam 
d'acord, pero creim que hi ha altres fórmules, dins les 
Juntes de Portaveus o vía comunicacions als Plenaris, 
de debatre actuacions incorrectes, actuacions antiregla
mentaries que desqualifiquin moralment les persones 
de la Mesa o el President, i que la seva moralitat polí
tica mateixa li dicti la necessitat de dimitir i desapa
reixer com a President o com a membre de la Mesa. 
Fer-ho, atenent aquesta disposició reglamentaria, ens 
sembla realment poc adient. 

De totes maneres,. si la volen mantenir, nosaltres 
anunciam que ens abstendrem, perque entenem que és 
un precedent insolit i no ajudaria, en el cas de ser 
aprovat, que aquesta Cambra funcionas bé, no votarem 
en contra perque valoram positivament la voluntat que 
veim en vos tes d'intentar establir un cert control da
munt l'actuació de President i Mesa, pero entenem que 
la via que han elegit no és realment la més adient. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Mol tes grades, Sr. Diputat. 
El Sr. Jeroni Albertí, del Grup Regionalista, té la 

paraula. 
Disposa de deu minuts. 

EL SR. ALB'ERTí PICORNELL: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Sr. Damia, hau

ríem de posar un Reglament que digués que quan es 
qiu que esta malament, no s'ha de votar en contra, per
que tots estaríem afectats pel cert tipus de Reglament 
que voste proposa. 

Pero, bé, anem al que interessa, que és sí o no es 
dóna suport a aquesta Disposició Addicional. El nostre 
Crup no li donara suport, per una raó més que res de 
dignitat de la mateixa Cambra. Quan el Parlament ele
geix. el seu President i la seva Mesa, amb les votacions 
que reglamentariament són establertes, dóna la con
fian<;a a un President i a una Mesa, primer, perque ens 
representi i segon, perque arbitri totes aquelles dificul
tats que puguin sorgir al llarg del desenvolupament de 
la Cambra o de la tasca parlamentaria. Aleshores, 
aquest bon dur, aquest aconduir, jo diria, amb 
una certa garantia o la garantia major de no 
haver-hi cap tipus de tensions que poguessin pro-

-

vocar certes accions determinades, perque sabien, 
en tot moment, el mateix President que tendría 
damunt ell la possibilitat d'un vot de castig o 
d'una moció de censura encoberta, podria limitar, f'ins 
i tot, el bon desenvolupament de les sessions, que eH 
que ha d'arbitrar i ha de moderar en tot moment la 
Cambra, a la vista que qualsevol Grup descontent po
gués proposar que hi hagués una, bé, una moció de 
censura o demanar que se n'anas, podria limitar la 
seva capacitat total i absoluta de moderar els dehats 
de la Cambra. 

Perque és ver que hi pot haver un President, com 
ha dit el Sr. Nadal, que tengui limitacions, perb ningú 
no excusa que qualsevol Diputat, com ha dit el Sr. La
fuente, que un Grup, perque s'ha sentit marginat a 
una sessió important on volia dir coses importants, al 
seu criteri, que tal vegada no ho són tant per a la Cam
bra, pero que cadascú, per a nosaltres, el que nosaltres 
deim, és important, quan se sentís marginat o se li ta
llas la paraula, pensas passar-li factura al President. 

Aleshores, sí, hem de confiar en el bon sentit deIs 
parlamentaris, hem de confiar en el bon sentit del 
Presid.ent, en el bon sentit de la Mesa i, per tant, jo 
crec que afegir aixo al Reglamcnt seria afegir un ele
ment certament, certament discordant del que ha de 
ser un Parlament, que ens representa i que, en defini
tiva, ha de moderar i ha de reglamentar el debat. 

Per aixo, és que nosaltres ja hem votat en contra 
d'afegir a la Comissió de Reglament, «i govern inte
rion>, perque, en certa manera, una Comisisó contro
las el que feia la Mesa, el ParIament té com a missió, 
tan important com la d'aprovar el Pressupost, contro
lar el' Govern, i aquest és un punt que és cIar ja a l'Es
tatut i és clar en el Reglament, pero pensam que afe
gir aquí un element, jo diria, de certa desconfian¡;:a 
continuada, encara que no sigui latent cap a l'actuació 
del President i de la Mesa no seria bo ni per al Pre
sident ni per a la Mesa ni per al mateix Parlamento 

Per aquestes raons, nosaltres votarem en contra 
d'aquest vot particular. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Volen intervenir? 
Passam aleshores a la votació d'aquesta esmena. 
Sí, té voste cinc minuts. 

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
Sí, Sr. President.' Bé, jo vull replicar a les inter

vencions deIs al tres Grups, perque, realment, les aHe
gacions que s'han fet, creim que, si bé poden defensar 
un estat de normalitat dins la Cambra, creim que tam
poc no responen darament al que ha estat l'esmena 
presentada pe! Crup Socialista. El representant del 
Grup Mixt ha dit que, bé, que hi ha d'haver responsa
bilitats deIs Grups, que un Grup tan mÍnoritari com 
el seu, que podria presentar durant cada sessió una 
sol'licitud de cessament del President o de la Mesa, és 
indubtable que ho podria fer, nosaltres creim en la res
ponsabilitat deIs Grups, fins i tot deIs Grups Mixtos, 
que són uns grups molt heterogenis, mol tes vegades, 
pero, per tant, qua n estam en una situació extraordina
ria com és la que nosaltres preveim, nosaItres no hem 
previst aquesta situació com una· situació que es pugui 
plantejar perque a un Grup no li han donat la paraula, 
perque a un Grup no l'han deixat exposar, nosaltres 
plantejam aquesta situació com una situació de greu 
perjudici per al normal funcionament del Parlament, 
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que es pot donar, que no es dóna en aquest Parlament, 
que no es tracta que nosaltres vulguem, com s'ha dit, 
que nosaltres vulguem, d'aquesta forma, introduir 
aquest artide perque estiguem descontents amb 
la Mesa o amb ~l President, nosaltres podem es
tar descontents amb la Mesa o amb el President, 
és una qüestió que' afecta el nostre Grup, pero 
a cap momenl el nostre Grup no ha deixat de ser 
respectuós amb el Pl-esident, de ser respectuós amb la 
Mesa i, per tant, mai no se'ns ha ocorregut la utilitza
ció del Reglamcnt per a una qüestió purament parti
dista. Nosaltres creim que aquesta és una situació ex
traordinaria, que es pot donar, no es planteja per qües
tions puntuals, pero creim que aquestes qüestions 
extraordinaries que poden afectar molt el normal fun
cionament, s'han de preveure. 

Al Sr. Damia Pons li voldria dir que que un mem
bre de la Mesa sigui membre d'un partit no el llibera 
que per ventura és el partit mateix d'aquest membre 
el que més ganes té de llevarl-o de la Mesa, moltes 
vegades, i no el pot llevar. Per tant, aixo no és una 
garantia de res, aixó, per ventura, serien vots a favor, 
si només es plan tejas en aquest cas, per tant, aquest 
no és el caso 

Jo crec que s'ha de preveure la situació que nosal
tres hcm plantejat, no és prevista al Reglament, no és 
previst que es pugui t"er un Plenari per discutir l'actua
ció del President de la Cambra, no és previst que es 
pugui fer un Plenari per discutir com presideix el Pre
sident o com actua' la Mesa, si aixo fos previst al 
Reglament, possiblement aquest artide no fos tan ne
cessari, pero ens trobam amb un Reglament que, du
rant quatre anys, la labor del President i la labor de la 
Cambra és intocable, i és o no només intocabie, sinó 
indiscutible, i nosaltres creim que aixo és el que no és 
correcte, creim que la labor del President i la labor de 
la Mesa s'han de poder discutir, s'han de poder avaluar 
i, com la de tots els membres del Govern, deIs Grups 
ParIamentaris, deIs Diputats, se'ls ha de poder dir si 
ho fan bé o si ho fan malament. Per tant, nosaltres 
demanam, si bé veim que no tendrem el suport, creim 
que era una esmena important en aquest Reglament, 
per aix :~ la mantenim.· 

EL SR. PRESIDENT: 
El Sr. Lafucnte, en torn de contrar~plica, té voste 

cinc minuts. 

EL SR. LAFUENTE LúPEZ: 
Gracies, Sr. President. Per indicar que, al meu en

tendre, la posició del Grup Socialista i de la persona 
que el representa, ha estat equívoca, també, en aqnest 
sentit. Perquc jo crec que crea una situació, aquesta 
disposició acldicional, que podríem dir rocam bolesca. 
Ell mateix er:!s diu, bé, nosaltres estam disposats a 
creure en la bona voluntat, en la moralitat, en l'etica 
del Grup Mixt o d'un grup minoritari, de quatre perso
nes, nosaltrcs estam disposats a aixo, i sempre enten
elrem la moralitat d'aquests senyors que no faran cap 
encleme:;a, pero no estam disposats a creure que la 
Mesa no fara cap endemesa, no esta disposat a creure 
que la Mesa, si el'una manera moral incideixen contra 
la seva actuació, mitjan¡;:ant publicacions, mitjan¡;:ant 
manifeslacions, mitjan¡;:ant manifestacions en plenari, 
mitjan(,:ant proposicions no de lIei, si aixo es fa, no 
creu que la Mesa se n'anira, creu que la Mesa, d'una 
manera violenta espiri tua Iment, quedara. En canvi, 
creu que un Grup Mixt d'una sola persona estara en 

condicions morals de no incidir a crear conflictes in s
titucionals dins la Cambra. Aixó, continuam dient que 
no és de rebut, perque, cIar, la situació tan: kafkiana 
que representa agafar el conjunt de la Mesa, el conjunt 
de la Mesa, no persona per persona de la Mesa, on hi 
haura, excepte en el nostre Grup, persones de cadascun 
deis Grups Parlamentaris, per crear situacions kafkia
nes, aixo crec que,' amb tots els respectes per al Sr. 
Nadal i per al Grup, no es manté dret. Per tant, amb. 
tots els respectes, hem de continuar creient que, mal
grat les manifestacions del Sr. Nadal, no Ji podem do
nar suport, amb molt ele sentiment. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. 
Sr'. Pons. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 

Sí, també molt, breument. Precisament la seva 
observació, Sr. Nadal, que precisament un Grup polí
tic que té una determinada representació a la Mesa poL 
tenir ganes de substituÍ!- la seva representació política, 
ens fa veure que aquesta proposta que vostes fan, en 
definitiva, ens duria a una vcrtadera xaranga parlamen
taria, per substituir un representant el'un Grup, hau
ríem de fer i crear, aquí dins, un debat en torn del 
cessament de tata la Mesa i després procedir a la re
elecció ele la Mesa per substituir una, dues, les perso
nes determinades que siguio. En definitiva, jo crec que 
en política, i sobretot en política parlamentada, les 
democracies joves i les autonomies joves, tal vegada, 
han de tenir una mica d'humilitat i regir-se pels pre
cedents que hi ha. Si de les desset Comunitats Auto
nomes de l'Estat Espanyol, només una, i molt poe 
exemplar, com és la ele Navarra, quant a funcionament 
parlamentari, és la que té una clausula que podría des
virtuar, d'aplicació mecanica, com \lOS tes inicialment 
plan tejaren, la composició plural de la Mesa, crec que 
ens hem d'atendre als precedents que hi ha. Si valen, i 
hi ·haura temps, perque el Reglament no acaba avui, 
plantejar uns elements de control de la gestió del Pre
sident í de la Mesa, via un determinat artic1e regla
mentari, no dubtin que nosaltres els donarem suport, 
pero creim que aquest no és precisament el bon ·camí. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Pons. 
Passam a la votació de la Disposició Addicional, 

i deman a la Cambra: Sres. i Srs. Diputats que votin 
a favor el'aquesta esmena d'addició de la Disposició 
Addicional, es valen posar drets, per favor? 

Poden seure, mol tes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats quc s'abstenen, es volen posar 

drets, per favor? 
Queda rebutjada l'esmena que ha tengut 19 vots 

a favor, 26 en contra i 4 abstencions. 
1 pa am, egu idamen t, a la votació de la Disposi

ció Tran iLbria. que no té cap esmena. I deman a la 
Cambra, Sre . i Sr . Dipl.1t que votin a favor de la 
Disposici Transit· ria, e. volen posar drets, per favor? 

Queda aprovada per unanimitat. ':j 

1 passam, per últim, a la Disposició Final, que té 
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un vot particular del Grup Socialista, Per defensar el 
vot particular, té la paraula el Diputat, Sr. Francesc 
Triay i Llopis. 

Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de deu minuts. 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Moltes gracies, Sr. President. Arribam a la darrera 

esmena o vot particular del Grup Socialista que, exac
tament, el que proposa és, després de la Disposició Fi
nal, que no té cap esmena i que fa menció que el Re
glament entrara en vigor amb la seva publicació en el 
Butlietí Oficial del Parlament, establir que en el ter
mini de quinze dies d'aquesta publicació, d'aquesta 
entrada en vigor, es renovaran, d'acord amb les dispo
sicions del Reglament, la Mesa del Parlament, la Mesa 
de la Diputació Permanen t i les Meses de les Comis
sions. 

Hem de reconlar que el'acore! amb ¡'Estatut, DlS
posició Transi taria Tercera, el mes de juny elel 83 es 
va elegir una Mesa Provisional amb una composíció 
determinada pel matcix Estatut, perque, 6bviéllllcnt, 
l'Estatut sabia que el dio. d e la constitució del Parla
mcnl no hi bauria un Reglament d'aquesta Camhr;.l í, 
per tant, establía, exactament, la composició i el ~IS

tema de votacíó. Sobre aquesta qüestió no hi ha cap 
ciubte, ja que adequadamen!, el Presiden l va ordenar 
posar en 11etres molt grosses que la Mesa era provisio
nal en el Butlletí número zero d'aql1cst Parlament i 
que el Reglament era Provisional. 1 aquesta provlsio
nalitat ha ele tenir un final. i el final, creim, que és 
precisament, el ele J'aprovació del Reglament, eliguem,' 
elefinitiu, si bé sabem que no hi ha cap obra humana 
definitiva, p ero que ja no té aquesta conelició ele pro
visional que era inherent i inseparable del Rcglament 
que fins avui, si s'aprova definitivament, tenia el Re
glament del Parlamento 

Par tant, és necessari ter aquesta renovació, supe
ració del caracter provisional de la Mesa elel ParJa
ment, que, en realitat, esta implícita c\ins l'artide, no 
esmenat per ningú, almenys no mantengudes esmenes 
fins a aquest moment per tots els Grl1ps Parlamenta
ris, per cap de Is Grups Parlamentaris, en relació que 
el Reglament, no hi ha dubte, ja, entrara en vigor el 
día següent de la seva publicació. Per tant, si el Regla
ment entra en vigor, si s'estableixen sistemes el'elecció 
de la Mesa, si la Mesa és provisional, si, a més, les 
Meses de les Comissions s'elegeixen de manera absolu
tament diferent de com es van elegir l'any 83, per tant, 
ha de sortir d'aquest sistema electiu diferent, han de 
sortir composicions polítiques diferents, és dar que 
tot aixo quedara molt més reafirmat, quedara molt 
més dar, quedara molt més segur per a tothol11, si, a 
més, hi afegim aquest apartat segon, en el qual s'es
tableix un termini per dur a terme aquesta renovació 
o reelecció, segons els casos. 

S'ha tingut en compte, també, perque aquest va 
ser un lexl apr vat per la P nenc ia, que ti -' pr¿ ' va 
ofrir aJlres in idencie n Qmi j ' , que l'e mena ¡ni
ial del Crup Socialista, plante'ava deu die defi de 

¡'entrada n vigor d I Reglament, i que, per aconl roa
jorilari de la P ncncia, e va tI' n formar n quinze 
dies, Pl'eci arncnt es va Iransformar en quinze die , te
ni nl en compte les especials dates en que ens trobam, 
el moment políti . el 'unes eleccions i d'una campanya 
d'elec ions g nerals. i. per tant, s mbJava que s'havia 
d'asscgurar per a la bOlla e tabilita L i p r. no rn se lar 
Ou - amb carago l , sembJava que aixo s'havia de pospo
Sar. a 1 data de dia 22 de jun ,am aquesta propasta, 

tal com ve, aix6 s'ha assegurat, ja que els terminis nor
mals que necessita la Mesa per ordenar la publicació i 
que aquesta es dugui a terme més quinze dies des
prés per convocar i per celebrar els actes de renovació 
deIs órgans coHegiats de direcció del Parlament, per 
tanl, Mesa de Parlament, Mesa de Comissió i Mesa 
de Díputació Permanent, esta assegurat que no es mes
cIa díns la campanya electoral. 

Nosaltres creim que és una esmena necessaria, 
creim que és irnprescincliblc de totes les maneres que 
les Comissions es renovin perque és una de les millores 
fonam entals d'aquest Reglament, que s'asseguri la plu
ralitat de les Meses de les Comissions, que la pluralitat 
només es pot assegurar aplicant el nOll Reglament, que 
per aix0 estableix un sistema de votació conjunt de 
President i Vice-president, diferenciats deIs Secretaris, 
la qual cosa assegura la presencia de les minories, i que, 
per tan1, creim que és una esmena absoiutament cons
tructiva i clarificadora que, amb la seva absencia, ens 
deixara sempre el dubte de si realment l'entrada en 
vigor elel Reglamcnt l'endema de la seva publicació, 
quines conscqü;?;ncies té. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Volen intervenir els a!tres Grups? 
El Crup Regionalista té la paraula, el Grup Mixt té 

la paraula. 

EL SR. LAFUENTE LÓPEZ: 
Gracies, Sr. President . He de dir que aquesta es

mena, quant al padtgraf segon es rcfereix, m'ha fet 
meditar profundament, perquc té un onl.ingut bas tant 
fieas:, des de l pun d \ is ta e1'una persona qu lI ege ix 

d'una manera objediva :lixo, Fa la sen ació qll té J110lt 
de val01' i que té . Picad i. que té vigencia, que té po -

ibil itals d tenir una situa i.ó acl ienL Ara bé, les cir
cumstancies d'interpretació, no solament de qual se vol 
artide d'una normativa, sinó de qualsevoI interpreta
ció, de qualsevol clausula, s'ban de fer, al meu ente n
dre, sobre les situacions de caracter social, his toric , 
cronológic en que es troben, dins el moment c1'onolo
gic en que es parla. 

Aixb é e l que va, per cxemple, motivar e ls legi -
lad 1'5, quan val'n fer la lI e i I tora l, qu val' Q dir 
que Is Dipulats i ·1' Senador que en i n determina
des incoml alibilitals, 110 e podicn fer !in la le!!1 la
tu!'a, 'havien de fer a I'a ltl'a legislatura i . pe!" I.anl, 
la di po ició transiforia Or!' ponenL va dir que les in
compatibilitats d Diputals i Senad I'S qu s'e pecifi
eav 11 cUns la Llei Electoral, lendrien eficac ia dio la 
següenl legislatura i no ctins la legi latw-a en vig r. 
Exaclarn nt e l mateh: e va fer quan es \la parlar d-I 
vot de ensura elel - Pre idenls de les Corporacions Muo 
nicipals, Locals i deis Con e ll . és a dir, que le vota-
ion. el cenSura no tcncn ericacia din la legis lalllra 

que es varen nomenar, ioó que la tenclran de prés d'a
questa legislatura. Aix es '\ afer per qualque cosa, i 
aixo es va fer per part de la majoria socia lista, i jo vaig 
intervenir en aquesta L1ei Electoral e1'una manera de
finitiva, d'una manera personal, directa; i el criteri que 
es va clonar lIavors, que és que estavem a una SitURció 
cron logica, pas. acla ja més de la meital, de la primera 
meilat de la legi ¡atura, que no seria eo nvenient p r 
a ls Dipu lats o Senadors o Prc idenls de Corpora ions 
que moclifieassin, per un breu període de temps, una 
siluació faclica, que ería important pe!' al futur. 

~------------------------------------
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El mateix cal aquí, si ara, nosaltres en siLuam 
cronologi. ament a día X del mes' de julioJ, i hem d 
OnVQcar un plenari extraordinari per al mes d'agosl o 

p ' r al m s d setembre, j hem de crear una modifica
ció d Je Me ' s i de la Presidencia ulla reelececi6 de 
les M e id' la Pr' idencia, en el m s d'o lubr , 
perquc n I me~ d 'abril s'll a de dissoldr' aque t Par
iamen t, l'a la sen sació que seria una iluació di[ícil de 
suportar i qu no serio ID que real' situaciolls con
fIi Li v qu n l n'o motiu. 

:: per aixó que jo, en el cu momenl, vaig propo
sar una Díspo ' ició Trans itoria, ClIl e digués d'una ma
nen clara i con r "la., qu ' a ra n díu, que aques tes 
modil'ica i n i aquest ' lcedon de Meses, Dipula
cion ' i mis i n es ( ssin després d'acabada aquc t, 
le¡;,ri latura i a parw- de la prop ra, perque aixo seria 
e l que rea[mcnt eria el'iea i, d'una manera clara, ope
rallu. TOla la res ta eria el' al' mé conflictes, i el Re
glamenl no é per creal' conflictcs, inó per donar tlLú
desa a les institudons. 

Res més. Moltes de gracies, 

EL SR. PRE'SIDENT: 
Grades, Sr. Diputat. 
Pel Grup Regionalista, té la paraula el Sr. Jeroni 

Albertí i PicornelL 

EL SR. ALBERT! PICORNELL: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputa ts. Nosaltres, el 

nostre Grup, dins Comissió va intentar introduir una 
esmena "in voce" per aPegir que en aques la rcnovació 
s'inclogués, també el eanec de Senador, perque si tots 
els canecs que varen ser elegi ls en fundó d I Regla
m ent Provisional han de ser renovar , 110 a ltre creiem 
qu_e lambé el S 'nador, que va el' e legi t , d'acord amb 
el Reglamen l PJ-ovisiona l, també havia de el' renOva l. 
Per tan t, amb aques ta cireumsHm,cia, nosaltre li ha
guéssim donat e l vOl afirmatiu, a ague ta ·operació. 

Bé, quau es va fer I'esmena "in va el> hi va havcr 
una certa inq uietud dio I Grup, i el Grup Socia lista 
s va ab lenir aHegant, a ixú s'aH ga m01tes vegades 

quan es vol justificar un vot, q ue nagu 's lat anlicon '
tiluciooal af gir e l Senador aquí. Jo he de dir que el 
Tribunal Con tilucional és a Madrid i q ue erigir- en 
Tribunal Cons titucional , cada vegada que valen ju lifi
cal" una postura, no cree qu sigll i I'argument mé 
ad Lenl, pe!' v ntura hagué ' stal me clar dir, aquesta 
guerra no va amb ~,o altres i no hi volem olrar. Jo 
J'hagués ¡¡dmes moll més, que no }'argumenl d'a ixo é 
incoo tilucional, perque no importa, no .importa estal
vial- tanta reina al T¡'ibuna l Con Litucional, que fad la 
que ha de [er. 

Nosaltres creim, repetim el mateix, que si s'ha de 
r enovar el President elegi t per majoría per aquesta 

ambl"a, p ' rque e va elegir amb un R glament qu era 
p rovi i nal, també s'ha de otmetre a votació e l S na
dar que va el' e l git amb el R glal11enl Provi ional. 
Que segon. c l no tre Estatul és l 110 tre repre ' en ta nt 
a l Pa dam nt, és que 110 11 vam e l nad r. i n 
canvia m el Senador, n é que ens quedem seJJSC Se
nador al Parlament, i veuríem si és o no constitucional. 
si O no es podría dur enclavanl, i hagllés d mo t raL, per 
ventura, a m ' s, que aque la Camb¡"a, b J

, 'ha dil abAn, 
i jo faig un poc d'aHus ió al parlamen ad SI". Nadal, que 
qU3n I Pl'e i 1 nt nO lengui la onfian<;:a d'aqucsla Cam
bra, li havíem de pre cnLar Wla moció de caovi, quan 

I enador no té la conFian<;:a d ' ques t, Cambra, i si 
no, que no rectifiqui, també seria bo que li poguéssim 

fer una cridada a l'ordre o que hi hagués una elecció 
nova, perque si el PI' siden.t n té l ~ on[iana de la 

ambra, qui repre en la aqu sta Cambra rora, quan 
deixi tle telliJ' 1 suport de la maj da, tlue jo cree que 
no el té, eria bo que hi hagués una clausula a la 
qu 1, és a di ¡-, e l que vO ' l~s apl iquen a l Presidenl j h 
aplic al Senador. 

Pcr que nI PI' s id ni, quan 110 e. lan con(onnes , 
l'hem de poder llevar , gon la se a moció, que crec 
que ha ' sta rebutjada, a l S nadar que ens repr sel1la, 
no I podem t cal- mai? Bé, perque i aixú é aix{, nos
altrcs no tenjm cap inler ' qu es renovin les Meses, 
pel'que tampo aquesta guerra no va amb nosaltres, 
aque "la gUCJ-ra no é no. t:-a, el Partil Social ista enlra
ra a les Mes s en funció d'aquest Reglament, nosaltres, 
' upo am qu eos q~ec\arem igual ' , i, a la vi ( a d 
¡'a llura que s lam ja del Parlam nl, que hem passat 
quas i ll-e any, pel que ralt , fer sessiolls cxtraordina
ries , i vaig tal11bé a ape l.lar un poc, en ara qu no 
s igui e l meu esti l, a aque l e talvi ecollomic q le lan
tes vegades treu el SI'. MoJI, fer aquí e mi sion per 
legir M se i un Plenal'i p l' el gil' la Mesa, se'n van 

mili ns de pessct S. Aques ta xocolata del lloro si lue 
ho és alta. Se'n va a milions de pessetes, que no cree 
que canvias massa el procediment d'aquesta Cambra 
que hi hagués canvi de Meses i canvi, tal vegada ni tan 
soIs hi hauria canvis deis representants de les Meses. 
Si s'hi hagués indos que tots els carrecs, tots els car
recs elegí ts pel Reglament Provisional d'aquesta Cam
bra se sotmetessin a votació ar?, nosaltres li hagués
sim donat suport, com que, S'ha discriminat, i un car
rec que va ser elegit amb el Reglament Provisional 
d'aquesta Cambra no hi entra, nosaltres votarem en 
con'tra. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Volen intervenir? 
El SI'. Triay té la paraula. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Gracies, Sr. President. El Grup Regionalista , el Sr. 

Albertí defensa una esmena inexistent, pero sempre 
va bé per justificar el seu vot en contra. Hem de dir 
que l'única es mena de transitorietat que hi havia du
rant la tramitació del Reglament és la del Sr. Lafuente, 
que va e l' d notada per unanimitat, que era la que 
parlava de no entral' en vigor e l Reglament Fins a la 
pI" xima legis latura. A partir d'aque t mom nt, no hi 
ha cap transitod la t, no lü ha ap excep ió, per tant, 
aq ¡esta ' smena el que lrac ta é d'aclarir, perque no 
don i 1I0c a prob lemes po teriors, quin és l'abast 
¡quin é el tenruni amb el qual Ulla renovació 
que és implíci ta din el Reglament que s'ap'¡-ova. 
s'ha de f r. per qu quin ntit té e tablir unes e lec
clon , un s it ma d'e leccions direrent de les Me es de 
la Comí i Ó. ' í aixo reslllta que no s'a plica, i tampoe 
n hi ha cap norma, cap d isposició tran ítorja que ho 
cxeptui' ¡que ho ajorni a una prox ima legislatura. 

A I'an r io l" mena, hem senl it quantitals d 'argu-
men . en re la ió amb el dret comparal, per dir·h així, 
al ' Reglamenls comparats ele les diferent Cambres. no 
estaria IT1 a lamenl, n aquest cas, l COl-dar que al Con
grés i al S MIL, n . J eu rnomem , renovats, e labora ts 
per r glam nL elefinitius , e va reelegir, pcrque , aren 
ser reelegíl . per6 aíxo ja és una decísi ele l'A em
olea, van ser elcgits de nou. els membres, I campo
nenls de l ' M se. rec que é impre cindiblc o, al-

E 
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manco, no veim justificació, renunciar a un any d'agi
litació, nosaltres ho veim així, de l'activitat en Comis
SlO, que suposi la major pluralitat, la presencia de 
l'oposició a les Meses, per una qüestió que no esta 
relacionada en absoluto Perque, Sr. Albertí, hi ha dis
cussions, o es pot debatre, i hi ha posicions doctrinals 
diferents, sobre si els Senadors de les Comunitats Autó
nomes tenen prorrrogat o no el seu mandat a la dis
solució del Parlament, del Congrés i del Senat. 

Peró per ara el que no hem trobat són argumen
tacions que ens permetin agafar-nos a una proposta 
que suposa que el Senador de la Comunitat Autónoma 
resulta cessat per l'aprovació del Reglament de la Cam
bra, perquc el seu mandat, i nosaltres no tenim cap 
especial afinitat política amb el Sr. Lafuente, si hi tro
bassim el més mÍnim argument per haver donat peu 
en el seu moment, a la pro posta «in voce" que va fer 
el Grup Regionalista, ens hi haguéssim agafat, pero 
tampoc no volem defensar postures que no tenen su
port possible, a les quals no veim supon possible 11l hi 
trobam una argumentació. El Senador de la Comunitat 
Autonoma va ser elegit al marge que el Reglament fos 
provisional o dcfinitiu, va ser elegit en virtut d'un 
mandat de l'Estatut, el seu caracler de Senador provi
sional no apareix él cap lIoc, a cap deIs c\ocuments, a 
cap de les actes apareix com a Senador provisional de 
la Comunitat Autonoma, mentre que la Mesa és una 
Mesa provisional a tots els documents, e l Reglament és 
un Reglament provisional a tots els documents d'a
quest Parlamel1t. 

Per tant, nosaltres lamentam el fet que les majo
ries hagin cal1viat o, almanco, que ja no siguin tan 
estables, i el fet que els Grups vagin canviant de ta
many, cosa que no ens afecta en absoIut a nosaltres, i 
que realment no tenim la més mínima esperan<;a de 
pensar que una relecció de la Mesa pugui canviar la 
participació del Grup Socialista en aquesta Mesa, altra 
cosa és a les Comissions, perque, efectivament, aquest 
era un objectiu del Reglament, perque es va veure que 
va ser viciada l'elecció de les Meses de les Comissions, 
i que en aquest Parlament va succeir per una apIi
cació estricta i rígida del ParIament el que a cap Par
lament de Comunitat Autonoma ni de les Corts Gene
rals succeeix, i és que només els Grups que donin 
majaria al Govern hi estiguin representats, i que, per 
tan t, aixo no prosperi. 

De totes maneres, creim que els arguments són su
ficients per demanar el vot favorable a aquesta es
mena. 

Moltes gracies . 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Si no hi ha més intervencíons .. , Sr. Lafuentc. 

EL SR. LAFUENTE LúPEZ: 
Gracies, Sr. President. Jo he d'agrnir al nostre Dipu

tat Se Alberlí, que hagi dit el que ha dit, fora de totn 
possibilitnt reglamentaría, aixo del110stra una situé\ció 
personal, que jo lament, pero que m'agrada pc¡-qu0 
queda ac1arida In posició de cadascú. 

El primer que hem de demanar a les persone~ és 
coherencia, el primer que hem de clcmanar a les per
sones és no tenir tra"idories, i, per tant, quan al Senat 
es fan esmen(~s «in voce», que no són reglGmentaries, 
que són figures compIetamcnt kafkianes, quan al Par
lament es parln el'un Senador que ha tengut el suport 
de 2! membrcs elel Grup Popular i de 8 membres del 

Grup Regionalista, i que no ha donat cap motiu, com 
a Senador, perque canvun els criteris, encara que ens 
diguin ara que no té la confian<;a del Grup Regiona
lista, i jo ho lament, «alguna cosa huele m al en Diria
marca». 

EL SR. PRE'SIDENT: 
Jo demanaria al Sr. Diputat que tengués molt pre

sent que l'esmena, el vot particular que sosté el Grup 
Socialista, diu: «En el termini maxim de quinze dies 
des de l'ent rada en vigor s'elegiran les Meses del Par
lament, la Doputació Permanent i les Comissions d'a
corel amb les seves determinacions>}. Punto No parla 
de Senaelors ni parla de res més. Aixó és el que es 
debat, per tant, faci el favor de concretar sobre aquest 
tema. 

EL SR. LAFUENTE LúPEZ: 
Sí, pero corn que en el Diari de Sessions figurara 

la intervenció del Sr. Albertí, parlant del Senador, jo 
he de replicar les paraules dcl Sr. Albertí, parlant elel 
Senador. 

EL SR. PRE'SIDENT: 
No, senyor, no es tracta d'aixo, Sr. Lafuente, no es 

tracta d'aixo. Per favor, que vos tes duen les coses a un 
terreny personal, i aquesta Presidencia 

EL SR. LAFUENTE LúPEZ: 
No, no, en absolut, en absolut, jo parlo de coheren

cia, perquc dia 21 de mar<; de l'any 84, el Grup Socia
lista va dir, el'una manera concreta, que el nomena
ment del Senador és una cosa que esta resalta, va dir 
el Sr. Nadal. Hi ha una sentencia del Tribunal Consti
tucional, de 8 de desembre del 81, sobre el problema 
que Ii va presentar el Parlament Basc, que vincula el 
mandat del Senador a l'Assemblea designant. El ma
te ix diu l'Estatut, el mateix diu la Constitució. Per 
tant, parlar elel Senador i sortir del botador dins una 
esmena 

EL SR. PRESIDENT: 
Jo li deman, per favor, que cessi aquestes explica

cions, perque no és el lloc 
Moltes gracies ele la seva intervenció. 
Sr. Moll , per que em demana la paraula? 

EL SR. MOLL MARQUES: 
Per una qüestió d'ordre, Sr. President. Jo volia dir 

que, per primera vegada, en aquest Parlamcnt es plan
teja la possibilitat que hi hagi hagut una aHusió, per 
primera vegada, si el Sr. Lafuentc h agués demanat la 
parauIa per al-lusions, potser se li podría donar, pero 
per aquestes explicacions, crec que no. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. 
Sr. Albertí, pet" que em demam\ la paraula J 

EL SR. ALBERT! PICORNELL: 
Per aHusions al Sr. A!bcrtí. He estat aHudit mol

tes vegacles. 

EL SR. PRESIDENT: 
No, no, no ha estat ofi:'s, no ha estat .. . 

EL SR. ALBERTí PICORNELL: 
Ah! No ha estal ores, aix6 ho diu vos te. Jo clcman 
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la paraula, Sr. President, en aquest moment,\ per un 
cas important d'a}lusións jo li deman la paraula, jo li; 
demaa la paraula, molt seriosarneat, aItres vega des he 
cedit, aquesta v.egada no puc cedir. . 

EL SR. PRESWENT: 
Per favor, li don la paraula per contradiccions, di

guí vosté el que hagí de dir. 

EL SR. ALBERT1 PICORNELL: 
Jo vull dir només una cosa, que el Sr. Lafuente 

cm vu lgui donar lIiyons, a mj, d cohercm'a política, 
m pareix que e ta massa a la vis la, jo li agl'aesc, de 

totes maoer s, que m'h~\gj rel una clidada a la coher"o-
ia, a la cabal' nei ,1 polftica, j coro que coherenl sera 

que e l nostr CI-UP doni uport a aque la e mena, nos
altre anunciam que donarem supon a 1' - mena del 
Grup Socialista. 

- L SR. PRB"SIDENT: 
Aques la PI" iclencia sO lmcl a volació el vol par

licu iar del Grup Socialis ta, i doman a la Cambra: Sres. 
¡Srs. Diput.aLs qu vol in a fav \" d I val par.ticular d I 
Crup S ialisla, e valen posar dl'el. , per fav r? 

Qu' la aprovat el vOL particular d 1 Crup Socia
lista. 

Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, per 
favor? 

Poden seure, mol tes gracíes. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Queda aprovat el vot particular que ha tengut 29 

vots a favor i 21 en contra. 
1 sotmetem a aprovació el Reglament de la eam

bra. 
La Disposició Final, la Disposició Final se sotmet 
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a ·votació. 1 es demana a la eambra, Sres. i Srs. Dipu
tats que votin a -favor de la Disposició Final, es volen 
posar drets, per favor? 

Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, mol tes grades. 
Sres. i Srs . Diputats que s'abstenen? 
No n'hi ha. 
Queda aprovada la Disposició Final que ha tengut 

29 vots a favor i 21 en contra, amb l'addició pertinent. 
l, per últim, passam a la votació del Reglament 

que, d'acord ... 
Sí, em demana la paraula .. , 

EL SR. GODINO BUSQUETS: 
Sr. President, nosaltres demanaríem, com a Grup 

Parlamentari, si ens donaria una recessió de cinc mi
nuts. 

EL SR. PRESIDENT: 
Aquesta Presidencia, accedint a la seva peticié¡, 

dóna una recessió de cinc minuts. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per procedir a la votació final del text íntegre del 

Reglament, que d'acord amb l'article 24 paragraf dar
rer, necesita tenir la majo ría absoluta deIs vots d'a
questa eambra. 

1, en conseqüencia, deman, Sres. i Srs. Diputats 
que votin a favor, _ es volen posar clrcts, peT' favor? 

Queda aprovat el Reglament per unanimilat. 
Es dóna per conelos aquest PIe, i avui horabaixa, 

a les quatre i mitja, s'iniciara el lercer Pie convocat. 

2.000,- pessetes 
1 000,- pessetes 

500,- pessetes 
100,- pessetes 
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