
PA E CAT 
residencia interina 

r. Lluís Companys i Jover 

DIARI DE SESSIONS 
Sessi6 del dia 7 de desembre de 1932 

S U M A R I  

S’obre la sessió a les cinc i cinc minuts de la tarda. 
ES llegida i aprovada l’acta de la sessió pyeparatbvia. 
Aixi mateix, es llegeix i s’aprova l’acta de la sessió anterior. 
Es dóna lectura a la llista de les credencials presentades el dia d’avui, que són les dels senyors Francesc 

Macid, Ventura Gassol i Josep Folch i Folch. 
S’entra a l’ordre del dia. Elecció dels senyors Diputats que. han d’integrar la  Comissió $Actes. Són 

designats els senyors Casanelles, Bilbeny, Battestini, Armengol, Balart, Casademunt i Tauler, 
per 51 vots; Miracle, per 14 vots; Tries de Bes i Romeva, fler 13 vots, i Comorera, per 5 vots. 

%ccid dels senyors Diputats que han d’integrar la Comissió de Reglament interior. Són designats els 
senyors Espanya, Rovira i Virgiii, i!Ie.ncds, Tauler i Bilbeny, per 53 vots; Soler i Bru i Bru  i 
Jardi, per 52 vots; Sol, Val& i Pujats i Tries de Bes, fier 13 vots, i Ruiz  i Ponseti, per 5 vots. 

A les sis i set minuts és suspesa Ja sessi&, per tal que la Comissió d’Actes pugui reunir-se i formu- 
lar dictamen. 

Represa la sessió a les vuit i cinc minuts de la vetlla, es dóna lectura al dictamen relatiu a les actes de 
Barcelona-ciutat i Barcelona-circumscripció. Resten, per tant, proclamats Diputats al Parla- 
ment de Catalunya i per les esnzentades civcumscripcions, els senyors : Marti  Barrera i Maresma, 
Nicolau Battestini i Galup, Joan Casanelles i Ibarz, Amadeu Colldeforns i Mavgalló, Josep Den- 
cds i Puigdollers, Lluis Duran i Ventosa, Joan Fronjosd i Salomó, Miquel Guinart i Castelld, 
Joan Lluhi i Vallescd, Francesc Macid i Llussd, Antoni Martinez i Domingo, Carles Pi i Sunyer9 
Joan Puig i Ferrater, Francesc Ribas i Soberamo, Mdrtir Rossell i Vi lar ,  Estanislau Ruiz i 
Ponseti, Jaume Serra i Hunter, Joan B. Soler i Bru,  Joan Soler i Pla,  Joszp M.a Tallada i 
Pauli, Josep Tarradelles i Joan, Joan Tauler i Palomares, Ferran Valls i Taverner, Joan Ven- 
tosa i Calvell, Salvador Armendares i Torrents, Gaspar Armengol i Taló, Joan Balart i Armengol, 
Joaquim Bilbeny i Rosch, Lluis BYU i Janl i ,  Pere Comes i Calvet, Joan Comorera i Soler, Lluis 
Companys i Jover, Josep Fontbernat i Verdaguer, Pere Mestres i Albert, Joan Mora i Adserd, 
Francesc Riera i Claramunt, Pau  Romeva i Ferrer, Joan Selves i Carner, Jaume Sallés i F i -  
gueres, Manuel Serra i Moret, Josep M.“ Tries de Bes, Miquel Vidal i Guardiola, Antoni Mi- 
racle i Mercader. 

Presideix el senyor Companys. 

Es llegeix l’ordre del dia per a la  sessió de denzd. 
A ulz $art de nou de la vetlla s’aixeca la sessid, 
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A les cinc i cinc minuts de la tarda s’obre 
la sessió. Presideix el senyor Companys. 

EI Sr. PRESTDENT (Sr. Companys) : S’obre 
la sessió. EI ser.yor Secretari llegir& l’acta de 12 
sessió anterior. 
‘ (Un  senyor Secretari llegeix I’acta.) 

S’aprova l’acta? Resta aprovada. 
E1 senyor Secretari donar& lectura a l’acta 

de la Junta preparat6ria. 
Un Sr. SECRETARI : {(Acta de la sessió 

preparatbria del dia 5 de desembre de 1932. -- 
Reunits, el dia 5 de desembre de 1932, a dos quarts 
de cinc de la tarda, al Saló de sessions del Palau 
del Parlament de Catalunya, gran nombre de 
senyors Diputats electes, ocupa la cadira presi- 
dencial el senyor Simt Bofarull, que encapGala 
la llista formada per ordre de presentaci6 de 
credencials, el cual, després de declarada oberta 
la sessió, disposa que per I’Oficial major sigui 
llegida la part dispositiva del Decret de convo- 
cat6ria del Parlament, que és com segueix: 

“Article 1.r El Parlament de Catalunya es 
reunir& per ordenar el funcionament dels orga- 
nismes de Govern de la Generalitat de Catalunya 
al Palau de la Ciutadella de Barcelona, el dia 6 de 
desembre vinent. 

La Junta preparatdria de Diputats electes se 
celebrar& el dia 5 de desembre, a les quatre de 
la tarda. 

Article 2.n E1 Parlament estar& investit del 
més ampli poder constituent i legislatiu dintre 
de la compethcia que li assenyalen 1’Estatut 
de Catalunya i la Constitució de la República. 

Davant d’eU, i així que estigui constituit, 
resignaran els seus poders l’actual President i 
el Consell de la Generalitat, els quals pdviament 
donaran compte de llur gestió anterior. 

Després de la resignació de poders, el Parla- 
ment procedir& a I’elecció del President de la 
Generalitat .”o 

Disposa després que sigui llegida la llista de 
senyors Diputats que han presentat l!urs cre- 
dencials. 

Són els segiients: 

Sr. Jaume Simó i Bofarull. 
Sr. Antoni Dot i Arxer. 
Sr. Joan Casanoves i Maristany. 
Sr. Pere Lloret i Ordeig. 
Sr. Josep Irla i Bosch. 
Sr. Humbert Torres i Barber&. 
Sr. Pere Mies i Codina. 
Sr. Francesc Farreres i Duran. 
Sr. Pere Coromines i Montanya. 
Sr. Joan Sauret i Garcia. 
Sr. Josep Companys i Jover. 
Sr. Francesc Viadiu i Vendrell. 
Sr. Jaume Magre i Ubach. 
Sr. Josep Tarradelles i Joan. 
Sr. Joan Puig i Ferrater. 
Sr. Josep Dencas i Puigdollers. 
Sr. Enric Canturri i Ramonet. 
Sr. Manuel Serra i Moret. 
Sr. Pere Comes i Calvet. 
Sr. Gaspar Ermengol i Taló. 
Sr. Joan Rovira i Roure. 
Sr. Antoni Secanell i Aparício. 

I 

Sr. Salvador Armendares i Torrent. 
Sr. Joan Comorera i Soler. 
Sr. Lluís Companys i Jover: 
Sr. Lluís Bru i Jardí. 
Sr. Rom& Sol i Mestre. 
Sr. Josep M.a Tallada i Paulí. 
Sr. Josep Selves i Carner. 
Sr. Pere Mestre i Albert. 
Sr. Josep Fontbernat i Verdaguer. 
Sr. Joaquim Bilbeny i Bosch. 
Sr. Francesc Riera i Claramunt. 
Sr. Joan Mora i AdserA. 
Sr. Ferran Valls i Taverner. 
Sr. Josep M.8 Tallada i Paulí. 
Sr. Joan Balart i Armengol. 
Sr. Jaume Sellés i Figueres. 
Sr. Jaume Serra i Hunter. 
Sr. Carles Pi i Sunyer. 
Sr. Joan Lluhí i Vallesc&. 
Sr. Gonqal Ibars i Messeguer. 
Sr. Joan Soler i Pla. 
Sr. Joan Casanelles i Ibars. 
Sr. Joan Tauler i Palomares. 
Sr. Joan B. Soler i Bru. 
Sr. Amadeu Colldeforns i Margalló. 
Sr. Estanislau Ruiz i Ponseti. 
Sr. Joan Fronjosi i Salomó. 
Sr. Mirtir Rossell i Vilar. 
Sr. Nicolau Battestini i Galup. 
Sr. Francesc Ribes i Soberano. 
Sr. Miquel Guinart i Castell&. 
Sr. Martí Barrera i Maresma. 
Sr. Laurc& Dalmau i Pla. 
Sr. Joan Bancells i Xiberta. 
Sr. Josep FBbrega i Pou. 
Sr. Pere Blasi i Maranges. 
Sr. Pere Cerezo i HernBez. 
Sr. Antoni Rovira i Virgili. 
Sr. Manuel Gal& i Martínez. 
Sr. Xavier Casademunt i Arimany. 
Sr. Josep Andreu i Abelló. 
Sr. Martí Rouret i Callol. 
Sr. Miquel S. C,unillera i Rius. 
Sr. Antoni Miracle i Mercader. 
SI-. Josep M.8 Tries de Bes. 
Sr. Lluís Duran i Ventosa. 
Sr. Pau Romeva i Ferrer. 
Sr. Joan Valles i Pujals. 
Sr. Joan Ventosa i Calvell. 
Si. Miquel Vidal i Guardiola. 
Sr. Josep M.” Casabt i Torres. 
Sr. Antoni Martínez i Domingo. 
Sr. Francesc Arnau i Cortina. 
Si-. Carles Gerhard i Otenwaelder. 
Sr. Tomas Carreres i Artau. 
Sr. Antoni Xirau i Palau. 
Sr. Raimond d’Abadal i Calder6 

Acabada la lectura de les credencials rebudes, 
el senyor President disposa que sigui llegit el 
Títol I del Reglament provisional, que és tal 
com segueix: 

“Títol I. - Article I.‘ - L’Oficial major 
interí de la Secretaria rebra les credencials que 
trametin o lliurin els Diputats, i en formar& una 
llista per l’ordre de presentació. 

Article 2.” - Primer : EI dia 5 ,  anterior a 
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l’assenyalat per a l’obertura del Parlament de 
Catalunya, a les setze hores, es reuniran al Palau 
de la Ciutadella els Diputats electes. 

Segon : El que encapqali la llista de presen- 
tació de credencials que haur& presentat 1’0ficial 
major interí de la Secretaria, ocupar2 la presi- 
d&ncia, declarar2 oberta la sessió i disposar2 que 
sigui llegida la convocatdria del Parlament, la 
llista abans dita i els articles d’aquest Títol. 

Article 3.’ - Tot seguit ocupar& la cadira 
presidencial el Diputat de més edat entre els 
que siguin presents, i les dels Secretaris, els tres 
més joves, i després de fixar per a 1’endemB 
l’hora de celebració de l’obertura, s’alqar& la 
sessió.” 

A continuació, a proposta del senyor Presi- 
dent, per tal com, degut a la preniura del temps 
i per manca d’alguns documents, no s’ha pogut 
establir d’una manera exacta l’edat del senyors 
”Diputats, s’acorda suspendre la sessió durant cinc 
minuts, a l’objecte de designar els senyors que 
han de constituir la Mesa d‘edat. 

Represa la sessió, el senyor ‘President invita 
els senyors Raimond <Abadal, Antoni Dot, Josep 
Andreu i Joaquim Bilbeny que passin a ocupar 
els Ilocs de President i Secretaris, respectivament, 
de la Mesa d‘edat. 

EI President d’edat, senyor Abadal, disposa 
que per un dels Secretaris es consulti l’hssemblea 
sobre l’hora de celebrar les sessions successives, 
i especialment la de l’endemh. 

Per indicació del senyor Ventosa i Calvell, la 
Presidhcia proposa, i l’hssemblea acorda, que 
la sessió Cobertura comenci a dos quarts de 
quatre de la tarda, després d‘una intervenció del 
senyor Tauler, en el sentit que aquesta hora no 
prejutgi la de les sessions successives. 

Finalment, el senyor President diu que es 
procedir& al nomenament d’una Comissió de Di- 
putats electes, perqu6 rebi dem2 el President i 
el Govern de la Generalitat. A proposta del 
senyor Tarradelles, s’acorda autoritzar la Mesa 
presidencial perqu2 designi aquesta Comissió. 

A un quart de sis de la tarda el President 
aixeca la sessió.)) 

El Sr. PRESIDENT : S’aprova? Resta apro- 
vada. 

Ordre del dia : Elecció de la Comissió d’Actes. 
Va a procedir-se a l’elecció de la Comissió d’Actes. 
EI senyor Secretari esnientara els noms dels 
senyors Diputats, a l’objecte de procedir a la 
votació. 

El Sr. SELVES : Senyors Diputats : S’ha 
repartit un Projecte de Reglament provisional 
fins que no vingui la redacció i aprovació defi- 
nitiva de Reglament d’ordre interior del Parla- 
ment, jo proposo que sigui aprovat provisional- 
ment aquest Reglament, exceptuant I’article 16.&, 
que restar& en suspens fins a l’aprovació del nou 
Reglament. 

El Sr. DURAN I VENTOSA : ?Es refereix 
només a la discussió d’actes? 

EI Sr. SELVES : Em refereixo a les actes 
dobles. 

EI Sr. DURAN I VENTOSA : Em sembla 
que convindria que no prejutgéssim encara si 
aquest Reglament ha de regir o no, perqui: im- 

mediatament hem d’anar a proedir a l’elecció 
d’una Comissió que dictarninari sobre el Regla- 
ment de la Cambra, i aquesta nc ho podria fer. 
Alld que té una certa urghcia és la determinació 
del procediment per a discutir les actes, per tal 
d’anar immediatament a dictamen. No sé si in- 
terpreto el pensament del senyor Selvas; suposo 
que el que volia dir és que s’aprovés només el 
TítoI W ,  que fa refer2ncia a I’dxamen d’actes i 
qualitats. Aquest sí que podria ésser aprovat 
provisionalment. 

El Sr. SELVES : Quan he parlat feia refer6n- 
cia exclusivament a aquest article dictat tal com 
havíem convingut; per6 és provisional fins que 
no vingui I ’aprovació del Reglament definitiu 
que ordenar& la vida interna d’aquest Parlament. 

EI Sr. PRESIDENT : ?Ho ;corden així els 
senyors Diputats? Resta acordat 

S’interromp la sessió cinc minuts, a f i  que 
els senyors Diputats puguin fer .es candidatures 
que creguin convellients per a la Comissió que 
cal nomenar. 

( A  les c i m  i dotze nzinuts de l a  tarda se suspdn 
la sessió, que e‘s represa a un quad i dos minuts 
de sis.)  

El Sr. PRESIDENT : Senyors Diputats : ES 
repr&n la sessió. El senyor Secretari se servir& 
llegir novament la llista dels senyors Diputats, 
per tal de procedir a la votaci6. 

(U+% senyor Secretari llegeix la llista dels senyors 
Diputats, i comeviga la votació.) 

El Sr. PRESIDENT : ¿Man:a algun senyor 
Diputat per a votar? 

El Sr. TARRADELLES : Jo. 
EI Sr. PRESIDENT : Vota ;1 senyor Tarra- 

delles. ¿Manca algun altre Diputat per a votar? 
Vota la Mesa. Es va a procedir a l’escrutini. 

Doni’s compte del resultat de l’escrutini. 
Un Sr. SECRETARI : Casanelles, Bilbeny, 

Battestini, Armengol, Balart, Casademunt, Tau- 
ler, 51 vots; Miracle, 14 vots; Tries de Bes i 
Romeva, 13 vots, i Comorera, 5 vots. 

El Sr. PRESIDENT : Quedm designats per 
a la Comissió <Actes els senyors Casanelles, 
Bilbeny, Battestini, Armengol, Balart, Casade- 
munt, Tauler, Tries de Bes, Romeva i Comorera. 

Va a procedir-se ara a l’elecctó de la Comissió 
de Reglament interior. EI senyor Secretari llegir& 
els noms dels senyors Diputats, perqu2 es pro- 
cedeixi a la votació. 

(S’efectua la votació.) 
El Sr. PRESIDENT : ¿Manca algun senyor 

Diputat per a votar? 
Vota la Mesa. 
Doni’s compte del resultat de la votació. 
Un Sr. SECRETARI : Senyor Espanya, 

53 vots; senyor Rovira i Virgili, 53 vots; senyor 
DencBs, 53 vots; senyor Soler i Bru, 52 vots; 
senyor Bru i Jardí, 52 vots; senyor Tauler, 53 
vots; senyor Bilbeny, 53 vots; senyor Sol, 13 vots; 
senyor Vall& i Pujals, 13 vots, senyor Tries de 
Bes, 13 vots; senyor Ruiz i Ponseti, 5 vots. 

EI Sr. PRESIDENT : Resten designats per 
aquesta Comissió els senyors Espanya, Rovira i 
Virgili, Denc&s, Soler i Bru, Bru i Jardí, Tauler, 
Bilbeny, Sol, Vall¿% i Pujals, Tries de Bes, i Ruiz 
i Ponseti. 

v 



8 PARLAMENT DE CATALUNYA. - DIMECRES, 7 DE DESEMBRE DE 1932 

Se suspkn la sessió per una hora, perqui: la 
Comissió d’Actes pugui reunir-se i formular dic- 
tamen. 

(Se susfi2n la sessi6 a les sis i set minuts. A les 
vuit i cinc minuts de la vetlla és represa novament.) 

EI Sr. PRESIDENT (Sr. Companys) : Es 
r e p r h  la sessió. EI senyor Secretari donar2 
lectura als dictamens de la Comissió dActes. 

Un Sr. SECRETARI : ((Dictamen. - La Co- 
missió d’examen d’Actes, reunida sota la presi- 
d2ncia del senyor Joan Casanelles, desprks d’exa- 
minar les dels Diputats electes per la circums- 
cripció de Barcelona-ciutat i de Barcelona-cir- 
curnscripció, les quals no contenen protesta ni 
reclamació de cap mena; 

Atits que els Diputats electes per les susdites 
circumscripcions no ofereixen cap dubte sobre 
llur aptitud i capacitat legal per a exercir el 
&rec, 

La dita Comissió té I’honor de proposar a la 
Gambral’acord de considerar amb aptitud i ca- 
pacitat legal per a exercir llur c&rrec tots els 
Diputats electes per a les circumscripcions de 
Barcelona-ciutat i Barcelona-circumscripció. 

Barcelona, 7 de desembre de 1932. - El 
President de la Comissió, J. Casanelles; el Se- 
cretari, J. Tau1er.n 

EI Sr. PRESIDENT : S’aprova el dictamen? 
Resta aprovat. EI Secretari donari lectura a la 
llista dels Diputats als quals fa referitncia el 
dictamen. 

( U n  senyor Secretari llegeix la llista.) 
EI Sr. PRESIDENT : D’acord amb el dicta- 

men de la Comissió d’htes ,  aprovat ja pel Par- 
lament, resten proclamats definitivament Di- 
putats els senyors esmentats. 

ORDRE DEL DIA 
per a la sessid de demi 

que comenqar& a dos quarts de cinc de la tarda: 

Discussió del dictamen de la Comissió d’Actes. 
Discussió, del dictamen de la Comissió de Re- 

S’aixeca la sessió. 
(Es un quart de nou de la vetlla.) 

glament interior. 

Impremta de la Casa de Caritat : Montalegre, 5 : Barcelona 


