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P re s i d e nk i a 

de l'honor re Llwis Companys i Jover 

DIARI DE SESSIONS 
Sessi6 del dia 21[ de desembre de 1932 

S U M A R I  
A Les cinc i deK minuts de la  tarda és oberta la sessió, sota la pvesidincia del senyor Compunys. 
Afirovació de I'acta de la  sessió anterior. 
Es reprdn la discussió del dictawen de la  Conzissid del Reglament interior. 
Lectura i aprovació de I'article 28.& (27.h del Projecte) del Titol VII .  
Lectura i aprovació dels articles 29.&, 30.*, 31.*, 32.&, 33.&, 34.* i 35.& (28.6, 29.*, 30.+, 31.&, 32.*, 33.& 

i 34.O del Projecte) del Titol VI I I .  
Lectura de I'article 36." (35.6 de$ Projecte) del Titol VI I I ,  i &una esmena a I'aFartat 2 . n  daqaest artide, 

signada pels senyors Dalmaw, Farreres, I d a ,  Fontbernat, Cerezo, Riera i Saliés. 
Da'scussiÓ referent a I'esmentada esmena, en la qual intervenen els senyors Espanya, Tries de Bes, Daran 

i Ventosa i el senyor President. E s  ajornada I'acceptació d'aquesta esmena fins R la seva nova 
redacció. 

Lectura i afirovació dels articles 37.& i 38.& (36.& i 37.& del Projecte) del Titol VI I I .  
Lectura de I'article 39.* (38.O del Projecte) del Titol VI I I ,  i d'un vot particular signat pels senyors Sol, 

El vot Ijarticular és acceptat $81 President de la Comissió i imorfiorat íd COS del dictamen. 
Lectura i aprovació dels articles 40 .~ ,  41.&, 42.* i 43.& (39.;, 40.&, 4r.* i 42.* del Projecte) del Titol VI I I .  
Lectura de I'article 44.& (43.* del Projecte), i & u n  vot particular a l'apartat quart d'aquest article, signat 

EL vot particdar és acceptat pel President de la  Comissió i incorfiorat al cos del dictamen. 
Lectwa i aprovació dels articles 45.+, 46.&, 47.&, 48.&, 49.6, 50.6, 9.*, 52.*, 53.*, 54.&, 55.*, 56.' i 57.6 (44.', 

45.*, 46.&, 47.*, 48.2, 49.6, 5 ~ . & ,  5.r.6, 52.6, 53.6, 54.6, 55.6 i 56.6 del Projecte) del TitoL VIII .  
Lectura i a@rovaciÓ de l'article 36.+ (35.& del Projecte) del Titol V I I I ,  amb ta nova redacció de I'esmena 

presentada al se% apartat segon. 
Lectura i aprovació dels articles 58.*, 59.2 i 6 0 . ~  (57.6, 58.& i 59.6 del Projecte) del Titol VI I I .  
El Vice-president plsinzer, senyor Casanoves, ocupa la Presiddncia. 
Lectura i aprovació dels articles 6 1 . ~  i 62.& (60.~ i 61.6 del Projecte) del Titol VIII;  63.& i 64.* (62.* i 63.& 

del Projecte) del Titol I X ;  65.*, 66.$, 67.*, 68.e, 70.~,  71.', 72.', 73.*, 74.9 75.', 76.& i 77.* 
(64,2, 65.&, 66.+, 67.*, G8.&, 69.*, 70.6, 71.*, 72.6, 73.6, 74.6, 75.& i 76.+ del Projecte) del Titol X ,  ?: 
78.& ( ~ 7 . ~  del Projecte) del Titol X I .  Resta aprovat, amb aquests articles, fot e2 Reglament i%- 
teriav. 

SÓfi designats per a integrav la  Comissió de Govern interior, ultra el President de la Cambra i el Secre- 

Vallds i Pujals i Tries de Bes. 

pel senyor Estanislau Ruiz .  
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tari designat per ell, els Diputats senyors Casanoves, Dencds, Espanya, Soler i BYG, Tader, Mar- 
tinez Domingo, Casab;, Miracle i Comorera. 

Lectura a’una ~ r o ~ o s i c i ó  signada pels senyors Fronjosd, Coinovera i Ruiz, en la qual es demana que e l  
Parlament acordi advegar-se al Govern de la Genevalitat suggerint-li la convenibncia d’in 
profi dei Governador civil de Barcelona ferqud exigeixi les 1tesponsabilitats que hagi $0 
treure la policia en l’atvopell de gu2 han  estat victimes uns ciutadans. 

Defensa de l’csmentada fivo posició, feta pel seu pvimev signant. Intevvencioizs dels senyovs Vice-fivesi- 
dent del Govern i Abadal, i corresponents vectificacions. E‘s suspesa c i m  minuts la  sessió per 
a +rocedir a la redacció d’una +roposició nova. 

En ésser vepiesa la sessió, es dóna lectura i s’aprova una  pro$osicid signada pels senyors Ruiz, Como- 
reva, Solev i Bru ,  Fvonjosd i Mora, en la qual demanen que el Pavlament acovdi que veurd amb 
gust p e ,  pev part de l’autoritat competent de Bavcelona, s’investigués respecte els fiossi bles atvoflells 
a bans denunciants . 

Prec dei senyor Tries de Bes adverat al Govevn, refevent a la cvescuda del viu Llobvegai i a la fivevisió 
de les seves conseqiidncies. 

S’aixeca la sessió a tves quavts de set de la vetlla. 
Resposta del Consellev senyor Comes. 

__ . - __ ___ - 

A les cinc i deu minuts de la tarda s’obre la 
sessió. AI b a x  del Govern hi ha el senyor Vice- 
president del Consell. Presideix el senyor Com- 
panys. Gs llegida i aprovada l’acta de la sessió 
anterior. 

ORDRE DEL DIA 

Reglament de R6gim interior 

EI Sr. PRESIDENT (Sr. Companys) : Se- 
gueix l’ordre del dia. Continua la discussió del 
projecte de Reglament de la Cambra. EI senyor 
Secretari llegir2 l’article 28.’ del Títol VIT. 

Un Sr. SECRETARI (Sr. Dot) : ((Art. 28.’ 
No podent ésser considerada l’abans dita assig- 
nació en altre concepte que d’indemnització dels 
serveis a que vénen obligats els Diputats, aquests 
tenen el deure d’assistir a les tasques parlarnen- 
taries, sessions i comissions per a les quals hagin 
estat designats. Per tant, ser& considerat com un 
mancament a les obligacions inherents al carrec la 
no assistencia, sense causa justificada, a les ses- 
sions i comissions de les quals formin part. 

La  manca d’assistPncia, injustificada a judici 
de la Mesa, ser& sancionada amb un descompte 
de 35 pessetes per sessió en els casos que un 
Diputat no hi assisteixi en un mes, de quatre a 
vuit sessions si té la seva residPncia a Barce- 
lona-Ciutat, i de sis a deu si resideix a fora. Si el 
nombre de no assistencies fos superior als da- 
munt dits, el descompte se& de 50 pessetes per 
sessió a la qual no hagin assistit. 

La manca d’assisthcia, també injustificada a 
tres reunions consecutives o cinc alternes a una 
Comissió, en el terme d’un mes, ser& considerada 
com a dimissió del membre afectat. Aquesta di- 
missió es notificar2 al Parlament i es far2 constar 
al Diari de Sessions. D 

EI PRESIDENT : S’aprova l’article ? Resta 
aprovat. 

llegits i aprovats, sense discussi&, els ar- 

ticles, 29.’, 30.’, 31.’, 32:’’ 33.’, 34.a i 35.’ el text 
dels, quals és com segueix : 

uTítol VI11 : Funcionament del Parlament : 
A )  Del President. - Article 29.’- Primer : E1 
President fixar2 i mantindrh l’ardre de les discus- 
sions i dirigir& els debats amb imparcialitat i atent 
als respectes! deguts al Parlament. 

Segm : Determinar& les qüestions que s’hagin 
de discutir i votar ; concedir& la paraula, segons 
l’ordre amb que se li hagi demanat ; fixar2 a la fi 
de cada sessió !’ordre del dia de la següent, tin- 
dr& cura de comunicar-ha al Consell i d’anunciar- 
ho al públic a la taula d’edides, i mantindr2 la 
caunicaci6 amb el Consell i les autoritats,. 

Tercer : Li cmespondr2, així mateix, inter- 
pretas aquest Reglament i suplir a completar els 
seus preceptes en els casas que no hi estiguin pre- 
vistos o dubtosos. 

Article 30.’ - Primer : Els Diputatsi seran cri- 
dats a l’ordre pel Pi-esident sempre que en llurs 
discursos manquin a all6 establert per a les dis- 
cussionsf; quan pronunciin mots de mal gust (B 

ofensius al decarum del Parlament o dels seus in- 
dividus, al del Consell (r al de persmes estranyes 
i quan sigui com sigui, alterin l’ordre dels debats. 

Segon : Quan uaDiputat  hagi estat cridat per 
tres vegadest a l’ordre en una mateixa sessi6, 
el President podr2 consultar el Parlament si 
pel temps que resta li ser& negat l’íís de la pa- 
raula. 

Tercer : Si el Diputat insistísl, el President el 
requerir& perque abandoni el Saló de sessions. Cas 
de no atendre aquest requeriment, suspendrh la 
sessi6 per a reprendre-la sense la pres&& de 
l’excl6s i adoptar2 les mesures que calguin per tal 
d’executar la seva exclusi6 duxant aquell dia. Per 
a perllongar-la per més temps cald& acmd del 
Parlament. 

Article 31.’ - Primer : Els individus del pú- 
blic’que pertorbin de qualsevol manera l’mdre se- 
ran expulsats to t  seguit per manament del Presi- 
dent. Si el mancament fos més greu, prendrA la 
pravidPacia que calgui, fara detenir els interes- 



93 PAkt,,AME”r Dl2 CATALUNYA. - DIMECRES, 21 DE DESEMBRE DE 1932 

sats, si calgués, i els lliurara a les autoritats com- 
petents. 

Segm : La policia del Parlament i de l’edifici 
m celebri les seves sessions wrrespondrh al seu 
President, el qual donara les ordres mrespanents 
als empleats de la Cambra, com tambC als agents 
de I’autoritat i al Cap de la forca armada del Palau 
oin es reuneixi. 

Article 32.‘- Quan el President desitgi pren- 
dre part en una discussi6 deixar& la presidPncia 
i no tornar; a ocupar-la fins que haur2 estat votat 
l’article o assumpte que es, discuteixi. 

Article 33 .e - Els Vice-presidents substitui- 
ran el President i tindran, en son cas, els mateixos 
drets i atribucions que ell. 

Dels Secretaris. - Article 34.’ - Pri- 
mer: Tindran cura els Secretaris que siguin 
esteses les actes de les sessions, que hauran de 
comprendre una relació clara i suscinta de tot el 
que deliberi i resollgui el Parlament, a l’aprova- 
ci6 del qual es soitmetra la de cada sessi6 5 la se- 
güent. 

Segon : Les actes de les sessiom secretes s’es- 
tendran amb les mateixes formalitats en llibre a 
part. 

Redactar les actes de les sessions que hau- 
ran d’anar signades per docs Secretaris. 

Donar colmpte de totes les comunicacions 
i expedients que es trametin al Parlament i 
estendre i signar les resolucions que siguin Fre- 
ses. 

C) Autoritzar tots els doicuments i comuni- 
cacions que siguin lliurats per la Secretaria. 

Dj Declarar i publicar1 el resultat de les vo- 
tacions del Phrlament. 

E )  Dirigir la Secretaria, Arxiu i redacci6 
del Diari de Sessiom ; d’ells dependran to t s  els 
empleats d’aquestes &cines. I) 

EI Sr. PRES’IDENT : E1 senyor Secretari 
llegir; l’article 36.”. 

El Sc. SECRETARI : aC) De les Comis- 
sions. - Article 36.’ - Primer: El Parlament 
nomenara, a part de les ja esmentades, les se- 
güents Comissians permanents : De Govern in- 
terim, de reioma de Reglament, d’examen de 
comptes i de pensions i una altra per a cada un 
dels Departaments que avui e-xisteixen 01 que en 
endavant es creia, així com també, i excepcional- 
ment, les especials que les circumstancies acon- 
sellin i la acordi, amb llibertat absoluta quant a 
condicions i colmesa. 

Segon: La Comissió de Govern interim es 
compandra del fiesident i del primer Secretari 
que en formaran part per dret propi i de nou Vo- 
cals designats pel Parlament mitjansant votació 
per paperetes, en les quals podran incloiure’s, amb 
validesa sis noms. 

Tkrcer : Les altres Cocmissions permanents 
de Reforma de Reglament, d’examen de comptes 
i de pensions es compondran així mateix d’mze 
Vocals, que seran elegits mitjaqant votaci6 per 
paperetes, en les quals es @i& incloure amb va- 
lidesa set nolms. 

Quart : Les Comissions permanents de Depar- 
tameats es compondran d’ponze individus que se- 
ran propasats a la Cambra pels grups oi fraccims 

B )  

Article 35.” - Partoca als Secretaris : 
A )  

B)  

que la componen previ prorrateig prndencial’ fet 
per la Mesa que tindrh en colmpte el nombre de 
Vocals de la Comissi6 i el de Diputats afiliats a 
cada sector. 

Cinqus : Les Comissioim permal7ents a quP 
fan refereneia els dos apartats anteriom nmena-  
Iran d’entre els Diputats que la componen ua Pre- 
sident i un Secretari, la qual colsa es posar; en 
cmeixemeat de la Mesa. 

Sis; : Les Comissions intervendraa en els 
afers que provinguin 01 corresponguin a l’drbita de 
compett?ncia assignada als respectius Departa- 
ments. 

Set8 : Quan arribi els cas es nomenara encara 
una Comissi6 de Pressupostos cmtitui’da per 
vint-i-un Diputats, proposats i elegits com en les 
altres Comissions permanents de cada Departa- 
ment.D 

E1 Sr. PRESIDENT : S’ha presmtat una es- 
mena a l’apartat segon d’aquest artic:e, de la quaI 
donar2 lectura el senyor Secretari. 

EI Sr. SE-CRETARI (Sr. Rauret) : aEls Di- 
putatsi que sotasignen propsen la s-güent modi- 
ficaci6 a i’article 35.’, apartat segor, del Regla- 
ment de la Cambra, i que en definitia dir3 així : 

”La Comissi6 de Govern interior es ccnmpondra 
del President i d’un Secretari nomenat per aquest, 
que en formara part per dret propi, i de nou Vo- 
cals designats pel Parlament mitjaisant votaciir 
per paperetes, en les quals es poar& inclaure amb 
validesa set noms.” 

Palau del Parlament, 2 1  de desembre de 1932. 
- Laurej Dalmau, Francesc Farreres i Duran, 
Josep Irla i Bosch, Josep Fontbernat i Verdaguer, 
Pere Cerem i Herniez, Francesc Riera i Clara- 
munt, Jaume Sall& i Figueres.)) 

EI SV. P R E S I W N T  : 2Hi ha algun firmant 
d’aquesta esmena que desitgi defersar-la ? 

(Enira el Consellm de  Cultura senyor Ventura 
Gassol.) 

E1 Ss.  ESPANYA : Demano p r  parlar. 
El Sr. PRESIDENT : Tingui en compte el 

senyor Espanya que caldria concedir primer la pa- 
raula als signants de la prapposicib, si aquests de- 
sitgessin fer alguna manifestacib en la seva de- 
fensa. 

El Sr. ESPANYA : Si em permet la Presi- 
dPncia.. . 

E1 Sr. PRESIDENT : Té la paraula el se- 
nyor Espanya . 

El Sr. ESPANYA : La Comissi6 no té el me- 
nor inconvenient a acceptar aquesta esmena, per- 
qut?, en definitiva, el seu esperit ési identic al del 
Ptrojecte de Reglament ; Adhuc hera de recoinsixer 
que, fins a cert punt, en millora la redacció, perqus 
al Projecte es parla del primer Secretari, i en rea- 
litat, fins ara no sabem quin és el primer Secre- 
tari, ni el segon, ni el tercer. 

EI Sr. TRIES DE BES : 21 qui nomenarri 
al Secretari que ha de formar part d’aquesta Co- 
misió ? 

El Sr. PRESIDENT: La  PresidPncia entén 
que en aquest cas, ha d’ésser el mateix Presi- 
dent. Per6 consti que el President no té cap in- 
terPs a gaudir d’aquestes átribucions. 

E l  Sr. TRIES DE BES : Conforme. Era so- 
lament en to de pregunta, per adarir. 



E1 Sr. ESPANYA : L a  diferhcia entre l’ar- 
ticle i l’esmena és tan sols la que ve representada 
pel €et que en aquell es parla de primer Secre- 
tari, carrec que fins ara no existeix, puix que tot 
són Secretaris, sense distincions de primer, segon 
ni tercer, i, a l’esmena, es parla només de Secre- 
tari designat directament pel President. Per aixb 
la Comissió accepta aquesta esmena, perquP, en 
el fons, ve a dir  el mateix. 

(Alguns scnyors Diputats de la Minoria Re- 
gionalista suggereixen la cowueni?ncia de cowre-  
tar el nonzbre que correspon a les minories dintre 
aquesta Conzirsió.) 

El Sr. PRESIDENT: La Comissió estar& 
integrada per nou senyors Diputats. Cinc corres- 
pondran a les majories i quatre a les minories ; 
així és com ho interpreta la PresidPncia. Per altra 
part, en una reunió que acaben de celebrar amb 
els caps de Minoria, s’ha arribat a un acord en 
aquest sentit; és a dir, que la minoria estar; 
formada per tres més un senyors Diputats ; així 
s’obté el total de quatre que es consigna a l’ar- 
ticle. Aquest 6s l’acord que s’ha pres en aquesta 
reunió i amb el qual tots han estat d’acord. 

El Sr. DTlRAN I VENTOSA : De toltes ma- 
neres seria convenient que aquest punt quedés de- 
gudament concretat, si bé f6ra necessari que tambe 
es digués la manera com seran designats els com- 
ponents d’aquesta Comissib. 

E1 Sr. PRESIDENT: Els nou Vocals de la 
Comislsiir seran designats pel Parlament. 

El Sr. DURAN I VENTOSA: Perd a l’ar- 
ticle no s’indica la manera de fer-ho. 

El Sr. PRESIDENT: Després de I’acord a 
quP em arribat en la reuniir de caps de Minoria, no 
creia necessari insistir sobre aquest punt. La vo- 
tació! es fas; per paperetes, on podran figurar cinc 
nomsl, a f i  que les minaries puguin disposar de 
quatre llocs en la dita Comissió. 

El Sr. DURAN I VENTOSA : Bé ; perd pot- 
ser seria millor que restés consignat aixi a l’ar- 
ticIe. 

E1 Sr. PRESIDIE$NT: En aquest cas es va 
a procedir a la nova redacci6 d’aquest article amb 
l’esmena aprovada, i després ser; novament llegit. 
Mentrestant se sus?Pn la discussi6 d’aquest article 
i es passa a la de l’article 37.’, del qual el senyor 
Secretari donara lectura. 

E1 Sr. SECRETARI (Sr. DM) : ((Article 37.’ 
- Primer: Els Consellers i Diputats podran 
assistir a les, Comissions de les quals formin 
part, amb dret a fer ús de la paraula, per6 sense 
vot. 

Segm : Les Comissions subsistiran mentre 
conservin tres quartes parts de llur nombre legal 
de Vocals. 

Tercer : Les Comissions acordaran les normes 
internes, de llur actuacib, segons els assumptes, i 
procuraran harmonitzar-ne l’estudi acusat en llur 
rapid despatx. 

Quart:  Quan la impc&rzcia, dels temes ha 
exigeigi, per a major eficicia del debat, podri és- 
ser cridat a formar-ne part per a ilJustraci6 o au- 
xili dels treballs qualsevol individu de dintre o 
fora del Parlament, i reclamar del Consell, per 
mitja de la Mesa, totes les noctícies i documents, 
que siguin necessaris. D 

El Sr. PRESIDENT : S’aprova l’article 37.*? 
Resta aprovat, i es passa a l’article 38.& 

El Sr. SECRETARI (Sr. Dot) : dl) De les 
sessions. - Article 38.* - Hi haur2 sessions 
ordin&ries i extraordinbies. Les primeres se cele- 
braran quatre dies per setmana, en la forma i 
de la durada que la Cambra acordi. Les segones 
se celebraran quan les circumst Ancies ho exigeixin 
i el Parlament ho ordeni.)) 

El Sr. PRESIDENT : S’aprova l’article 3&*? 
Resta aprovat, i es posa a discussió l’arti- 
cle 39.& 

El Sr. SECRETARI (Sr. Dot) : ((Article 39.& - 
Fins que el Parlament aprovi la Constitució, no 
podri discutir cap altra iniciativa, llevat que el 
Consell o vint-i-cinc Diputats proposin, i el Par- 
lament ho accepti com a cas de notdria urgkncia, 
simultaniar el debat sobre el text constitucionai 
amb el d’algun altre projecte d’importincia subs- 
tantiva. D 

El Sr. PRESWENT : S’ha presentat un vot 
particular a aquest article. 

El Sr. SECRETARI (Sr. Rouret) : {(Article 39.& 
- Els senyors Rom& Sol i Mestre, Joan Vall& 
i Pujals i Josep M.2 Tries de Bes proposen la 
següent modificació de redacció a l’article 38.& 
del Projecte. 

On diu : “El Consell o vint-i-cinc Diputats”, 
entenem que hauria de dir : “El Consell o quinze 
Diputats’ ’ . D 

EI Sr. ESPANYA : Demano per parlar, per 
acceptar l’esmena i dir que queda incorporada 
a l’article. 

El Sr. TRIES DE BES : Demano per parlar. 
El Sr. PRESIDENT : Té la paraula el senyor 

Tries de Bes. 
EI Sr. TRIES DE BES : Es només per agrair 

a la Comissió l’acceptació de la nostra esmena i 
la seva incorporació a l’article 39.& 

EI Sr. PRESIDENT : S’aprova el vot par- 
ticular? Resta aprovat. S’aprova l’article amb la 
incorporació del vot particular aprovat? Resta 
aprovat, i es passa a l’article 40.* 

Són llegits i aprovats, sense discussió, els a+ 
ticles 40.+, 41.&, 42.+ i 43.*, el text dels qauls és 
com segueix)) 

((Article 4 0 . ~  - Primer : Des que el Paria- 
ment s’hagi constituit definitivament podra de- 
dicar-se una hora de cada sessió als precs, pre- 
guntes i interpal.lacions que els Diputats desitgin 
formular. 

Segon : Els Diputats podran dirigir a la Mesa 
i també al  Consell precs i preguntes sobre afers 
d’inter&s públic que es formularan de paraula o 
per escrit, i seran contestats, potestativament 
de la mateixa manera. 

Tercer : L’anunci d’interpelació es dirigir& 
per escrit a la Mesa, i liauri d’indicar a quin 
Departament afecta i sobre quina matkria ver- 
sar i .  

Quart : La Mesa, d’acord amb el Conseller 
corresponent, assenyalar& la data en la qual la 
interpel-Iació hagi de descabdellar-se, dintre el 
termini mAxim de vuit dies. 

Article 41.* - Les sessions seran públiques, 
per6 se celebrar& sessió secreta quan el Parla- 
ment hagi de resoldre sobre assumptes relatius 



31 seu decZlrum o al dels seus individus, i tambe 
quan ho exigeixin, a judici de la Mesa, les ma- 
tkries que hagin de discutir-se. 

IArticle 42.* - EI President obrir2 la sessi6 
amb aquesta fórmula : “Comenp la sessió”, i 
la tancar& amb la de “S’aixeca la sessió”. No 
tindr& cap valor cap acte realitzat abans o des- 
prés, respectivament, de pronunciades aquestes 
frases. 

Article 43.& - A reserva d’alld que disposa 
I’apartat relatiu a les votacions, per a totes les 
resolucions ser& necess&ria la preshcia de trenta 
Diputats, almenys, perd la manca d’aquest nom- 
bre no ser& motiu perqui: la sessió no s’obri o 
perque se suspengui, perd sí perqui: s’ajorni el 
prendre acord.)) 

EI Sr. PRESIDENT : Es posa a discussi6 
l’article 44.* 

EI Sr. SECRETARI (Sr. Dot) : uE) De les 
discussions. - Article 44.“ - Quan hagi de dis- 
cutir-se algun projecte se seguiran aquestes regles: 

I.” La Comissió lliurar& a la Mesa el dicta- 
men i, en el seu cas, els vots particulars. 

2.” La Mesa disposar& la impressió i repar- 
timent d’uns i altres, i assenyalar& data per al 
debat. 

3.” Aquest haura de subjectar-se a les normes 
assenyalades a l’article 

4.” Les esmenes hauran d’anar subscrites per 
set Diputats com a mínim. 

5.” No sera presa en consideració cap esmena 
o addicib que proposi augment de despeses o 
minoració d’ingressos si no est& signada almenys 
per quinze Diputats.)) 

El Sr. PRESIDENT : Hi ha un vot parti- 
cular a aquest article, del qual es donar& lectura. 

EI Sr. SECRETARI : ((Article 43.* del Pro- 
jecte. - El senyor Estanislau Ruiz i Ponseti 
proposa la següent redacció de l’apartat quart 
d’aquest article: 

“Quart : Les esmenes hauran d’anar subs- 
crites per quatre Diputats, com a mínim”.)) 

El Sr. RUIZ PONSETI : Demano per parlar. 
El Sr. ESPANYA : Demano la paraula, per 

a dir que aquesta Comissió accepta l’esmena, 
tenint en compte que alguns dels grups polítics 
d‘aquesta Cambra estan constituits tan sols per 
quatre o cinc Diputats, i que és natural que 
se’ls doni tota classe de facilitats per a poder 
presentar esmenes. 

EI Sr. RUIZ PONSETI : Demano la paraula, 
solament per agrair l’acceptació d‘aquesta es- 
mena per part de la Comissió. 

El Sr. PRESIDENT : S’aprova l’esmena? 
Resta aprovada. S’aprova l’article 43.* amb in- 
corporació d’aquesta esmena? Resta aprovat rar-  
ticle, i es passa a la discussió de l‘article 45.* 

Shz llegits i aprovats, sense discussió, e ls  ay- 
ticles 45.q 47.‘, 49.*, 50.’~ 51.’~ 53.’, 
53.“, 54.‘, 5 5 . ,  56.” i 57. , el text dels quals ds conc 
seguezx : 

ctF) De la duració de les discussions. - Ar- 
ticle 45.’ - Primer: Per tal d’harmonitzar la 
brevetat dels debats en llur eficacia i el respecte 
al dret dels Diputats són establertes les segiiknts 
limitacions : 

a)  Per a impugnar la qualificació de les actes 

lleus cada un dels torns assenyalats ser& de deu 
minuts. 

b )  En les discussions de les ades greus la 
durada de cada un dels tqrns assenyalats seri  
de vint minuts. 

c) En els debats de la totalitat del Projecte 
de la Constitució, la durada de cada un dels torns 
establerts ser; de quaranta-cinc minuts, i en el 
debat de la dels títols, de trenta minuts cada 
torn. 

d) La duració dels torns fisats per a la dis- 
cussió dels articles ser& de trenta minuts, i igual- 
ment els terminis mhsims dels disxrsos per a 
recolzar els vots particulars, en les esmenes se& 
de vint minuts. 

e) Els Diputats que hagin de parlar per al- 
lusions empraran un niasini de temps de vint 
minuts. 

f) En les rectificacions, tant dels torns de tota- 
litat com de qualsevulla altra inteyvenció, s’as- 
senyalara un maxim de quinze minLts. 

Segon : Les precedents restriccions estaran 
sempre sotmeses a la facultat sobirana de la 
Cambra, la qual, a proposta del President, podra 
ampliar el temps atorgat a cada intervenció, 
sempre que la iniportancia del debat ho acon- 
selli. 

G) Ú s  de la paraula. - Article 46.” - Cap 
Diputat no podrh parlar sense haler demanat i 
obtingut la paraula. 

Article 47.” - Els discursos es pronunciaran 
sense intermissió, llevat que fossir passades les 
hores reglamentaries i la Cambra no acordi pror- 
sogar la sessió. 

Article 48.” - Els Consellers íindran la pa- 
raula sempre que la demanin. 

Article 49.‘ - Qualsevol que sigui l’estat de la 
discussió, un Diputat podra demanar l’obser- 
vansa del Reglament, i esmentar& els articles l’a- 
plicació dels quals reclami. 

Article 50.’ - Primer : El Diputat, la persona 
o els fets dels quals siguin alludits podran fer ús 
de la paraula sempre que el President estimi la 
realitat de l’al~lusió. 

Segon : El Diputat no podra fer  ús de la pa- 
raula més de quinze minuts per a contestar l’al- 
lusió. 

Tercer : Si no es troba a la Caabra el dia de 
l’aUusió, podri fer-ho en la sessió immediata. 

Article 51.’ - Si algun Diputzt demana, du- 
rant la discussió o abans de votar la lectura de 
lleis, ordres i documents que cregAi conduents a 
l’assumpte del qual es tracta, escaura la corres- 
ponent resolució al President. 
N) De les votacions. - Article 52.e  - Per a 

adoptar acords sobre articles o esmenes del Pro- 
jecte constitucioaal caldrs la presPncia de qua- 
ranta Diputats, com a mínim ; presaldra el criteri 
que aconsegueixi la majmia dels, votsi emesos. 

Article 53.’ -- Si durant la discussib del Pro- 
jecte constitucional oi d’una altra iniciativa es pre- 
sentava alguna propsicib incidental, no podrA és- 
ser llegida si no cotmmpta amb deu signatures ; ser& 
suficient per a acceptar-la, o rebutjar-la, la majo- 
ria dels Diputats presents, si llur nombre no és  
inferior a quaranta. 

Article 54.’ - h Cambra votara : 
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I.’ Per assentiment a la proposta presidencial. 
2.‘ En votacicV ordinaria. 
3.: Per xrotació nominal. 
4. Per paperetes. 
5.’ Per Doles. 
Article 55.’- Sentendran aprovades les pro- 

postes que faci la Presidencia o que per encarrec 
seu formuli un Secretari, quan un cop anunciades 
no s’hi faci cap reserva o oposlici6. 

Article 56.’ - Primer : La vota&& ordinaria 
es produeix en aixecar-se els que aproven i r m a -  
nent asseguts els que no ho accepten. EI resultat 
ser& anunciat per un dels Secretaris. 

Segon : Si el Secretari tingués1 algun dubte oi 
bé algun IXputat ha reclamés, fins i tot després de 
publicada la votació, el President nomenar& dos 
Diputats dels que estiguin drets i dos dels asse- 
guts, per ta l  que dos, un de cada classe, comptin 
els que aprovin, i els altres dos els que reprovin. 
Immediatament es far& públic el nombre resul- 
tant. 

Tercer : Cap Diputat no p d r a  entrar ni sortir 
del Sal6 mentre es colqptin els vots. 

Quart : Cada votaci6 ordinaria es repetira no- 
minalment, sempre que els Diputats que compten 
els vots no hi estiguin conformes després d’haver- 
10s comptat dues vegades. 

Artick 57.* - P’rimer : La votaci6 ser& nomi- 
nal quan expressament hol demanin set Diputats. 

Sego9 : En verificar-se, els Diputats diran llurs 
noms, per l’ordre en que estiguessin asseguts, tot 
afegint usin o nnoo, segons sigui el vot d’apro- 
vaci6 01 reprovaci6. R 

El Sr. PRESIDEKT : Tornem a l’article 36.” 
El senyor Secretari llegir3 la, redacci6 de l’esmena 
que ha estat en principi acceptada. 

El Sr. SECRETARI : aEls Diputats que sota- 
signen proposen la següent modificació a llar- 
ticle 36.&, apartat segon, del Reglament de la 
Cambra, i que en definitiva dir& així: 

“La Comissió de Govern interior es com- 
pondr& del President i d’un Secretari nomenat 
per aquell, que en formar& part per dret propi, 
i de nou Vocals designats pel Parlament mitjan- 
Tant votació per paperetes, en les quals es podr& 
incloure amb validesa cinc noms.” 

Palau del Parlament, 21 de desembre de 1932. 
- LaureB Dalmau, Francesc Farreres i Duran, 
Josep Irla i Bosch, Josep Fontbernat i Verda- 
p e r ,  Pere Cerezo i Hernhez, Francesc Riera i 
Claramunt, Jaume Sall6s i Figueres.)) 

EI Sr. PRESIDENT : S’aprova l’article 36.e 
tal com ha quedat modificat? Resta aprovat. 
Segueix l’articulat. 

Són llegits i aprovats, sense discussió, els ar- 
ticles 58.&, 59,& i 60.&, el text dels qtzals és com 
segueix: 

Article 5&.& - Cada elecció de persones es 
far& per paperetes, llevat que la Cambra acordi 
fer-ho per aclamació. 

Article 5g.* - Lescrutini per boles servir& 
per a qualsevol votació on es qualifiquin els 
actes o conducta d’alguna persona o quan el 
Parlament ho acordi per la majoria dels Di- 
putats presents. 

Article 6 0 . ~  - Primer : Per a verificar aquesta 
mena de votació, cada Diputat rebr& del Presi- 

dent una bola blanca i una altra de negra, i 
dipositar& a l’urna destinada a aquest fi la bola 
blanca, si aprova, o la negra, si reprova; la bola 
sobrant ser& posada en una altra urna a part. 

Segon : Els Secretaris portaran la llista exacta 
dels votants. 

Tercer : El President i els Secretaris comp- 
taran les boles; un dels Secretaris far& pública 
la votació. 

(Ocupa la PresidBncist el Vice-president, se- 
nyor Casanoves, i actua de Secretari el senyor 
Cassabd.) 

sense discussió, els 
artádes 61.‘, 62.’, 63.’, 64;‘. 65.‘, 66.’, 67.’, 
68.’, 69.‘, 70.’, ?I.’ ,  72.‘, 73. , 74.‘ i 75.‘, tall com 
s egqeix : 

nArticle 61.’ - Quan es produís un empat 
en alguna vatació ordinaria, es repetirh. Si nrrva- 
ment es quedava a tants a tants, es torna.r?i a 
votar en la sessi6 vinent, i si encara hi hagués 
un, nou empat, s’entendra rebutjat el dictamen, 
article i propsició de que es tracti. 

Article 62.“ - Podran adherir-se a les resa- 
lucions de la Cambra tots els Diputats, adhuc 
quan noi siguin, presents en el mcnment de prendre- 
les ; aquesta adhesió, perd, no, podra modificar, 
en cap cas, l’acord adoptat. 

Tftol IX : Del Golvern interim del Parla- 
ment. - Article 63.’ - Sota la direcció i ins- 
pecció de la Comissi6 de Corvern interim aniran 
1’Extracte Oficial i Diari del P a r l a w n t  de Ca- 
taltmya, on s’inseriran, i imprimiran íntegrament, 
fidelment i imparcialment tots els fets que s’esde- 
vinguin i els parlaments que es pronunci‘in en les 
seves sessions públiques ; llur redacci6 i impressió 
s’organitzara de manera que no deixi de publicar- 
se des del primer dia de les sessions. 

Article 64.’ - Primer: La  &missió de col- 
vern interim podra proveir els c&rrecs vacants de 
les G x i s  i concedir&, en cas imprescindible, lli- 
c6ncies temporals als seus dependents ; no podrh, 
per;, ni augmentar-10s ni disminuir-los, ai des- 
tituir-las sense aprotvació de la Cambra. 

Segon : Formar& el Pressupost de les despe- 
ses del Phrlament, percebra i administrar& els ca- 
bals que per tal de cobrir-les es percebin del Tre- 
sc~“ ptíblic, celebrar& els coutractes necessaris 
per als diferents serveis, els dirigir& i presenta- 
r& mensualment a la Cambra ‘la cmrespoinezt li- 
quidació, que s’aprovar& en sessi6 secreta i es lle- 
gira després públicament en la primera sessió de 
cada mes. 

Tercer : Ser& encara de la incumMncia de la 
C h i s s i ó  la regulació de l ’ abnamat  als Dipu- 
tats de l’assignacib mensual establerta en l’ar- 
ticle 27.‘ 

Quart : Finalment, ser& de la competencia de 
la mateixa Camissi&, la formació del Reglament 
que haur& d’aplicas-se a les depeadencies de les 
Gxts,. 

%to;‘ X : Dels projectes i propasicions de 
llei. - Article 65.’ - Els projectes de llei pre- 
xn,tata pel Govern al Parlament es passaran im- 
mediatament a la h i s s i 6  permanent respectiva, 
llevat el cas que s’acordi el que es disposa en 
l’article següent. 

Article 66.’ - Per acord del Parlament, a pro- 

S&n llegits i aprovats, 
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p t s  del Resident, es trametre un projecte 
o prqmsicib de llei a una colmissib especial, en 
comptes de passar a la Camissió permamnt res- 
,pectiva. 

Article 67.+ - Les proposicions de llei que 
siguin fetes pels Diputats hauran d‘ésser signades 
per llurs autors i lliurades al President. 

Article 68.& - Aquestes proposicions hauran 
d‘ésser formulades com els projectes del Govern. 

Article 69.& - Cap proposició de llei no podrii 
&ser signada per menys de cinc Diputats. 

Article 70.* - EI President passar& imme- 
diatament a la Comissió que correspongui les 
proposicions de llei que li siguin presentades. 

Article 71.~ - La Comissió corresponent re- 
soldr&, en la seva reunió immediata, si autoritza 
o no la lectura de !a proposició. 

Article 72.* - Basta que una Comissió auto- 
ritzi la lectura perqui: es porti a terme en sessió 
pública del Parlament, ent a aquest fi la 
proposició entre els a tes assenyalats a 
]’Ordre del dia. 

Article 73.+ - Un dels autors de la propo- 
sició podr& exposar-ne els seus motius i fona- 
ments, verbalment, immediatament després de 
la seva lectura. 

Article 74.* - Un cop feta aquesta exposició 
de motius o d‘haver renunciat a aquest dret 
l’autor o autors de la proposició, es preguntar& 
al Parlament si la pren o no en consideració. 
Per a aquesta resolució no ser2 permits debat 
de cap mena. 

Article 75.* - Presa en consideració una pro- 
posició de llei, passar2 a la corresponent Co- 
missió permanent, llevat que el Parlament acordi, 
en la forma establerta en l’article 66.&, que es 
nomeni una Comissió especial.)) 

(Entra a la Capnhra el senyor Conseller de 
Jwticia i Dret.) 

Són llegits i aprovats, sense discussió, els ar- 
ticles 76.6, 77.& i 78.6, tal c o ~  s’inseveixen segui- 
dnnzent : 

((Article 76.* - En la discussió dels projectes 
i proposicio& de llei regiran les mateixes normes 
establertes per a discutir el Projecte de la Cons- 
titució. 

Article 77.t‘ - Les altres proposicions que es 
presentin, que no tinguin, perd, car&cter inci- 
dental del debat, abstracció feta de les que 
pugui presentar el Govern o el President del 
Parlament, seguiran la tramitació establerta en 
els articles anteriors. 

Títol XI  : De les peticioins. - Article ~ 8 . ~  - 
Primer : De totes les peticions que siguin adre- 
fades a1,Parlament es publicar& una llista al Diari 
de Sessions que indiqui l’crdre numGric de priori- 
tat amb quP han estat rebudes a la Secretaria i que 
esmenti finicanient el nom del peticionari i la, fina- 
litat de la petició. 

Segoln : Una Comissi6 de nau individus), ele- 
gida per la Cambra, mitjangant votaci6 per pape- 
retes on es pugui incloure, amb el mateix valor, 
sis noms, dictaminar: cada, mes les peticions) re- 
budes, tot proposant si hi ha lloc o no a deliberar, 
o que es trametin al Departament competent, o 
que siguin tingudes en compte en el moment ade- 
quat per als treballs 1egislatius.a 

97 _____ 
[ECRES, 21 DE DESEMBRE DE 1942 

El Sr. PRESIDENT: Amb aquest article 
queda aprovat el Reglament anterior-. (V@s a@n- 
d i x  ?%.O I a aquest xDiurin.) 

Comissió de Govern interior 

EI Sr. PRESIDENT : D’acord amb all6 c m -  
vingut amb els representants de Ics Minories, 
$han acordat els noms que integraral la Ccrmissió 
del rPgim interior, a part dels que hi figuren per 
dret propí, que són el President de 12 Cambra i el 
Secretari designat per e11. El  senyor Secretaxi se 
semira llegir-Ios . 

Gl Sia. SECRETARI:  Comissi5 de Govern 
interior : Senyors Casanoves, Dencis, Espanya, 
Soler i Bru, Tauler, Mbrtínez Domingo, Casabd, 
A!íhcle i Comorera. 

El Sr. PRESIDEKT : S’aprma? Resta apro- 
vat. 

L’actuacib de la policia barcelonina 

(El Sr. PRESIDENT : Doni’s lectura d’una 
proposició que ha estat presentade. 

EI Sr. SECRETARI : ((Els Diputats que 
subscriuen Droposen que el Parlament acordi 
adrecar-se al Govern de la Gene:alitat sugge- 
rint-li la convenihncia d’intervenir prop del Go- 
vernador civil de Barcelona perqu5 ekigeixi les 
responsabilitats que hagi pogut contreure la po- 
licia en l’atropell de qu6 han est;t víctimes es 
ciutadans senyors Bartomeu ’ Pasqual i Ramon 
Panadhs, dissabte, dia 17 del mes present. 

/Palau del Parlament, 21 de desembre de 1932. - Joan Fronjosa, Joan Comorera i Estanislau 
Ru iz . )> 

El Sr. PRESIDENT : ?Algun dels signants 
de la proposició vol defensar-la? 

E. Sr. FRONTOSA : Demano ‘per parlar. 
EI Sr. PRESIDENT : Té la paraula el se- 

nyor Froniosg. 
EI Sr. FRONJOSA : Poques paraules, senyors 

Diputats, per6 les necessaries per defensar la 
nostra proposició. €?s molt probable que hagi 
de fer poc esfor? per a portar al vostre con- 
venciment la convenihncia que la policia no con- 
tinu’i els procediments que, aquí, ja són tradi- 
cionals. Rs possible, en canvi, que em calgui. 
fer un esfor? intern per tal de no dir les paraules 
que la  conducta de la policia em podria snggerir. 
Cs conegut ja a tots els mitjans obrers d’Europa 
el procedir de la policia espanyola. Tots ‘els 
centres obrers de Catalunya podrien dir un seguit 
d’atropells que la policia ha COI& en persones 
de militants proletaris. Aixi, no és d’ara. Tots 
els que tinguin tan sols la meva edat recor- 
daran perfectament que aquesta conducta de la 
policia arrenca d‘aquell famós procés de la bomba 
del carrer dels Canvis, a les darreries del segle 
passat, en el qual la policia es distingí per un 
esperit refinadament criminal. Llavors, l’actitud 
de la policia amb els obrers que eren conduits 
al castell de Montjui‘c aixec5 les protestes de 
tota 1’Europa civilitzada davant del fet que les 
lluites civils a casa nostra prenien un to  més 
propi d‘un país centro-africh que #un; poble 
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europeu; i en aquestes vagues que en els darrers 
temps s’han produ‘it a la nostra terra, la policia 
de BarceIona hi ha donat una empremta que 
fuig de les característiques que prenen les vagues 
arreu del món. 

La policia ha estat, amb aquell element lla- 
pissós i repugnant que és el confident, qui al- 
gunes vegades ha agreujat les qüestions i els 
ha donat cert to que, precisament, els ha fetes 
sagnants i violentes. 

Del pistolerisme barcelaní, una de tantes pla- 
gues, amb el lerrouxis8me, bomba de Rull, etc., al- 
gun dia se n’haura de cercar el seu mdbil inicial 
en el Cos de la policia, i no precisament entre els 
elements de menys significació, sin6 en aquells 
subjectes que gaudien de tota la ccmfianga del Po- 
der públic i exercien una jerarquia dintre del Cas. 

República, en els primers temps de la seva 
implantaci6, semblava, que anava a rectificar els 
procediments de la policia. Tots recordarem - 
perqu; d’aix; fa poc temps - calm el tracte de la 
policia barcelonina amb els ciutadans, agafa un 
caire recmfortador ; creiem que s’havia iniciat un 
camí, que la policia es reivindicava amb l’esperit 
públic. Perd jo no sé quP induí al Govern de la 
República per a trencar amb aquella trajectdria 
que semblava que s’havia iniciat ; i, llavors, confia 
la policia barcelonina a un home de tradici& mo- 
nhquica, 3 un hame de sentiments reaccionaris, a 
un home que solament tenia com a fita del seu 
comandament aquella expressi& classica dels ge- 
nerals famosos1 de I’exPrcit nacional, aquell cor- 
deno y mandoln. 

Que ens ha mogut a presentar aquesta p rop-  
si&? L‘altre dia, dissabte, dos obrers, dos treba- 
lladars, dos ciutadans dignesl, nomenats Bartomeu 
Pasqual i Ramon Panades, es veieren atropellats1 
injustament, tal com succeia en les epcques més 
dolentes de les intervencions de la policia en els 
medis obrers. Es veieren atropellats per uns, agents 
de la fatídica delegació! de policia, d’aquella dele- 
gacib que ens espaordeix en pensar-hi : la delega- 
ció de les Drassanes. No se’ls explica el motiu pel 
qual estaven detinguts, ni els deixaren posar de 
manifest llur persmalitat. S’ls atropella d’una 
manera violenta. 8 1  ciutada Bernadb, que em me- 
reix més comfianca que el noranta-cin per cent dels 
agents de la policia barcelonina, explica en un ar- 

“ticle publicat a L’Ofiinió, la forma amb que foren 
rebuts els dos esmentats ciutadans Bartomeu Pas- 
quall i Ramon PanadPs. Els bufetejaren i adhuc 
se’ls pega al cap amb la, culata del revdlver, per 
tal que diguessin qui era un subiecte anomenat 
((Arengada,, (Rialles.) és a dir, se’ls oblig2 a quP 
esbrinessin el que era, propi que ho fessin els fun- 
cionaris que cobren per fer-ho. 

Si els ciutadans ens hem de convertir en 
auxiliars voluntaris o forp ts  del que la policia 
no sap o no vol fer, nosaltres no podem ésser-ne 
responsables. AI contrari, si hi ha responsabi- 
litat correspon a ells; mai a nosaltres. 

/Finalment, sembla que volent-se defensar 
d’aquell atropell, un dels detinguts digué que 
era funcionari municipal j que bastava que es 
telefonés al ciutad& alcalde per a justificar la 
seva personalitat. La resposta de la policia bar- 
celonina te una gran importancia; digué : (80 

hi ha alcalde que valgui! Ací no hi ha més al- 
calde que nosaltres, i, per tant, tu has de dir 
qui és l’“Arengada”.>> (Rialles.) 

Ell no podia dir qui era el subjecte en qüestió, 
perqui: no el coneixia. EI fet, perd, demostra 
que la policia té, aquí, el doble defecte que jo 
he pogut constatar en virtut del meu ofici i en 
ocasions en qui: m’he vist obligat a viatjar per 
Espanya. Hi ha alguns agents de policia cor- 
rectíssims i decents; recordo que una vegada 
vaig anar a Madrid sense donar-me compte que 
m’acompanyava la policia. Perd, com he dit, 
en general tenen dos defectes : la incompethcia 
general de la policia espanyola i l’odi que senten 
aquí. I aix6 no ho dic per fdbia, no. Els qui 
em coneixen saben que no exagero. fis un fet 
que els que hem viscut a Barcelona o els que 
en som fills hem pogut observar. 

En cap país hauria ocorregut que un ciu- 
tad& que mencionés aom a testimoni de la seva 
personalitat un alcalde de la impor tbc ia  del 
de Barcelona, se li contestés en aquells tons, 
no se I’atengués i se l’atropellés. Perd aquí hi  
ha el principi de repugnhcia de les autoritats 
a coses de la nostra terra, i aixd és motiu perque 
caiguin en exageracions i viol6ncies uns senyors 
que nosaltres mantenim i que han de servir, no 
per a atropellar-nos, sinó per a vigilar i defensar 
els nostres drets. Després diuen que als ciuta- 
dans de Barcelona ens manca esperit ciutadh. 
;I com voleu que hi hagi cap ciutadA que vulgui 
tractes amb la policia, si de seguida el primer 
que inspira és un sentiment de repugnancia i 
de terror? <Com és possible, per exemple, que 
als ciutadans de Barcelona ens desperti aquest 
sentit civil i cívic que reclamava fa pocs dies 
l’actual cap de policia, si precisament us trobeu 
que la policia us atropella? Aixd no pot durar, 
no es pot tolerar que en un r&gim republic2 i 
democr &tic sigui encara possible la permanbcia 
d‘aquests fets i coses. La República, diuen, ha 
vingut a implantar un rsgim democratic. Jo 
també ho accepto així, perd la democracia no 
pot ésser una cosa simplement escrita en el 
paper, sinó que els ciutadans s’han de donar 
compte que hi ha un ri:gim de democrkcia que 
no permet atropells sistematics sense cap classe 
de responsabilitat per part de la policia. El 
Govern dir& el que vulgui, per6 els ciutadans 
no veuen cap diferenciació entre el r6gim an- 
terior i ¡’actual. Nosaltres, doncs, només dema- 
nem al Govern de la Generalitat que intervingui 
prop del Governador civil de Barcelona perqud 
aquest fet no quedi en la impunitat. Fa pocs 
dies, el senyor Ossdrio i Gallardo, persona gens 
sospitosa, publicava en un diari de Madrid els 
motius de l’antipatia, de l’odi que el ciutad2 
espanyol sent per la guBrdia civil. Tenia raó, 
el senyor OssGrio, per6 es que el senyor Ossbrio 
potser desconeixia que l’antipatia que senten 
els ciutadans barcelonins per la policia és pre- 
cisament per la impunitat de qui: gaudia la 
guardia civil n la resta $Espanya. La policia 
la té aquí com la gu&rdia civil a la resta $Es- 
panya, i nosaltres, que per alguna cosa ens hem 
constituit en aut6noms i ens diem coldectiva- 
ment lliures, (Entra a la Cambra el senyor Con- 
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seller de Finances.) no podem tolerar que els 
ciutadans siguin atropellats d’aquesta manera i 
que aixb pugui servir fins per a estimular el 
Govern de la Generalitat perqu6 acceleri aquest 
traspas de serveis, car la policia que ens envien 
&Espanya, creieu-ho, no té  remei, perqu& uneix 
a la seva incapacitat, l’odi a les ccses d’aqui. 
Res més. (Molt bé, molt bé!) 

El  Sr. VICE-PRESIDENT del Consell : De- 
mano per parlar. 

E1 Sr. PRESIDENT : Té  la paraula el senyor 
Vice-president del Govern. 

El Sr. VICE-PRESIDENT del Consell : Dels 
termes que recordo de la proposició presentada, i 
que tan brillantment ha defensat el senyor Fron- 
josa, n’hi ha un que el Govern no pot acceptar, 
i és el que fa referPncia a qui. la Cambra acordi 
que el Govern intervingui prop del Governador 
civil de Barcelona. jo ,  en nom del Govern, he de 
dir que aquestes intervencions del Govern prop del 
Governador civil s6n molt delicades i actualment 
sóc contrari a qui. es facin. Estem en un període 
interí ; la Comissió de Traspas de Serveis actua, 
i possiblement ens liaura de traspassar dintre d’un 
termini breu el servei d’ordre públic. Immediata- 
ment acabaran els Governadors civils o, si conti- 
nuen, estaran sota la nostra dependsncia ; per tant, 
nosaltres assumirem la responsabilitat del que ells 
facin. Actualment depenen exclu,sivamet del Mi- 
nisteri de la Governació, i, per tant, no crec que 
fos una cosa ben feta que, per un acord que pren- 
gués la Cambra, ens veiéssim obligats a inter- 
venir prop del Governador civil de Barcelona. Qui. 
podem dir  al Governador civil de Barcelona? 
Ei podem di r  quin és e! nostre pensament. Ho 
trobo bé, perd que aixd ho faci la Cambra, que 
la Cambra expressi la seva opinió sobre aquest 
gués, la Cambra, ens veiéssim obligats a inter- 
venció prop del Governador civil de Barcelona. 
Car, i’rancament, el Govern, per prestigi natural 
d’ell, desitjaria no havek de fer cap intervenció 
que no pogués ésser executiva ; com que no ho 
és actualment, prefereix no intervenir i quedar al 
marge d’una cosa en la qual cap responsabilitat 
no li correspon. Perd no tinc cap inconvenient, 
i com a Diputat ho veuria bé, a qui. la Cambra 
manifestés haver vist amb disgust la manera com 
la policia, segons diuen, ha tractat aquesta qües- 
tió. 

E l  Sr. FRONJOSA : Demano per parlar. 
El  Sr. PRESIDENT : T é  la paraula el senyor 

Fronjos;, per a rectificar. 
Ei Sr. PRONJ0S~-  : Frobablement la nostra 

inesperisncia parlanientaria ens ha fet incórrer 
en aquesta falta de procediments que en els rPgims 
parlamentaris s’acostumen a portar. Si bé és ve- 
ritat el que diu el senyor Lluhí, que nosaltres 
estern en un moment de transició en qui. els ser- 
veis passaran a la Generalitat, i entre ells els 
serveis d’ordre p‘iblic, en canvi mentrestant ve- 
niili obligats a respectar- aquesta policia que ens 
atropella. I aixh és el que nosaltres no podem 
tolerar. La qüestió no esta pas en qui. si s’lia de 
fer d’una manera o d’altra. Si el Govern de la 
Generalitat creu que ell no ha cl’intervenir, ell 
sabra els motius i nosaltres acatarem les seves de- 
cisions, per3 el que sí ens interessa, 6s que s’esi- 

geixi responsabilitats a aquests polic es que van 
atropellar els ciutadans. Com? En filnció d’una 
Comissió de Diputats ? En funció de Govern ? 8s  
igual : la questió és que aquest delizte no resti 
sense sanció, perquP aixB em semblz que ja fa 
massa temps que dura ... I res més. 

I31 Sr. ARL4DAL : Demano per parlar. 
E1 Sr. PRESIDENT : Té la paranla el senyor 

Abadal. 
E1 Sr. ABADAL : Indubtablement, els fets 

denunciats ací pel senyor Froajosj tenen una im- 
portancia estraordinjria ; d’ésser arnpletament 
exactes tal c o n  ell els ha relatat, cal que s’hi posi 
algun remei. Ara, que el senyor L‘uhí, des del 
cap del Govern ha manifestat, d’una manera clara, 
que en la situaci61 interina en quP estem en el dia 
d’avui, creu ell que el Govern de la Generalitat no 
pot intervenir prop el Golvernadar F r  a fer-li al- 
gun advertiment sobre aisa. Jo! crec que és exacta 
la teoria del senyor Lluhí, si bé he de rectificar-la 
en el sentit que si entPn el senyor Lluhi que el 
Govern de la Generalitat, per aques:a situació in- 
terina, no pot intervenir en el sentit de fer adverti- 
ment o suggestions al senyor Govmxdor sobre 
aquest punt, menys ho pot fer el hrlament. El 
Parlament. té una esfera d’acci6 colmpletament cia- 
ra i determinada. E1 Parlament :’ha d’adregar 
sempre, per a totes les coses sobre les quals cregui 
que s’han de prendre mesures que permetin d’arri- 
bar a concrecions determinades, al Govern, i el 
Govern ha de cointestar al Parlarrent 01 prendre 
aquelles mesures que el Parlament 1 digui. A més, 
cal tenir en compte que el Paslamezt no pot en cap 
cas ‘prendre un acord que determiri coses especí- 
fiques, com noi sigui en perfecte roneixement de 
causa. El Diputat ql;e ha parlat, ha fet una de- 
núncia. La denúncia resta ja feta davant del Par- 
lament ; tindrii teta la publicitat qne hagi de tenir 
perquP es puguin prendre totes les mesures neces- 
saries i així corregir el que sigui corregible: oi que 
calgui corregir ; per6 si el Parlament, sense sentir 
aquella altra part, les més que per una denúncia, 
prengués ja una determinació i un acord que po- 
dria tal vegada - jo ao desitja& que ho fos - 
ésser equivocada, oi noi tenir en compte circums- 
tancies i atenuants que poguessin conc6rrer en 
l’assumpte, és cosa que polsaria el  Parlament en 
situacib una mica difícil i desairada. Per aixi, en- 
tenc que avui és suficient la denúncia del Diputat, 
en la f o m m  que ha parlat. Amb la publicitat que 
se’n faci no tinc cap dubte que es pedra fer tot el 
que s’hagi de fer per part de les autoritats que 
tenen jurisJícci6 sobre d’aguest punt. per tal de 
corregir iotes les coses que calguin. (Molt bé ! 9  e n  
la Minorin regionalista.) 

El Sr. VICE-PRESIDENT del Consell. De- 
m a m  per parlar. 

E l  Sr. PRESIDENT : T é  la paraula el senyor 
Vice-president del Coesell. 

El Sr. VICE-PRESIDENT del Consell : EI 
senyor Abadal m’ha atribu’it, em pensa, uila cosa 
que, si l’lie dita, no la volia dir, i és que jo deia 
que no considerava convenient i continuo tenint 
aquest criteri, que el Govern intervingui prop 
del Governador civil, amb m&its de l’apravació 
d’aquesla proposició, per a indicar-li lla conve- 
niencia de fer una determinada cosa, per+ 
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tenim el punt de vista d’aplicar, en aquest cas, 
i a altres d’ordre administratiu, que en tot all6 
que dintre d’un termini breu ha de passar a 
ésser de la nostra jurisdicció, no hi hem d’in- 
tervenir d’altra manera que en la categoria en 
la qual hem d’intervenir, que seria en categoria 
superior a la del Governador civil de Barcelona. 
En dir que no podem acceptar aquest aspecte 
de la  proposició, perque si el Parlament acor- 
dava altrament, era contrari a la nostra manera 
d’actuar en relació a les autoritats que encara 
resten a Barcelona i que han de desapari:ixer, 
el que volia dir era que el Parlament podia 
expressar lliurement la seva opinió sobre aquests 
fets. Ara bé : crec, també, i en aixb coincideixo 
amb el senyor Abadal, que nosaltres no els podem 
judicar, perd sí que podem concretar que el 
Parlament veuria amb gust que, per part del 
senyor Governador, s’esbrinessin aquests fets, i ,  
en cas d’ésser certa la denúncia feta, s’hi posés 
remei. Aixb 6s una expressió d’un desig del 
Parlament que no compromet; la finalitat esta 
ja obtinguda per les paraules del senyor Fron- 
josii. .. 

Alguns Srs. DIPUTATS regionalistes: És clar! I 
El Sr. VICE-PRESIDENT del Consell : ...p erb, 

perqu2 es vegi que les paraules del senyor Fron- 
josii no s6n una opinió personal, sinó que re- 
presenten la manera de sentir de la Cambra i 
estan compartides per tots, i perqui: hem d’em- 
parar els drets atropellats dels ciutadans de Bar- 
celona, en aquest sentit, i per a donar major 
ressti i tenir major eficgcia, que representaria 
que en lloc d’ésser una sola Minoria, signifiqués 
una aspiració del conjunt de la Cambra, aquesta 
és la fórmula que crec que podria ésser accep- 
tada per tots, i és l’expressió del desig de la 
Cambra que per part del Governador que actual- 
ment té  jurisdicció, encara que sigui provisional, 
es procurés esbrinar aquests fets i, en cas d’ésser 
certs, s’hi posés remei. Em sembla fora de lloc 
la intervenció d’una Comissió parlamentiiria; de 
cap manera hi pot haver una intervenció directa 
del Parlament, es tracta simplement d’una ex- 
pressih, d‘un desig, d’una aspiració, que veuríem 
amb gust que el Governador, amb la seva res- 
ponsabilitat i el seu superior jerdrquic, el Mi- 
nistre de la Governaci6, procuressin esbrinar el 
succei’t, i si fos cert, posar-hi el remei que calgués. 
Es tracta d’exposar una aspiració que est& com- 
partida per tots els ciutadans de Barcelona, i 
com que es tracta d’un acte damunt del qual 
no tenim jurisdicció, el qui la tingui que agafi 
la posició que cregui que correspon a la seva 
funció, sense envair terrenys als quals hem de 
procurar no entrar. Aquest és el punt de vista 
del Govern, sense major importhcia. Si s’orienta 
en aquest sentit, em sembla bé. Al que m’oposo, 
és que la Cambra prengui un acord que obligui 
el Govern a acatar l’acord de la Cambra perqui: 
intervingui prop del Governador. Aixb posaria 
en una situació difícil el Govern, que té el cri- 
teri de no intervenir prop de les autoritats que 
encara existeixen a Barcelona. Per6 l’expressió 
del desig de la CambrB, que en el cas d‘ésser 
certs aquests fets siguin corregits, crec que és 
una cosa que pot i ha de fer el Parlament. 

61 Sr. ABADAL : Ja crec que en el dia d’avui, 
en quP estem encara en una situació1 d’interinitat i 
que els serveis piiblics no s’han passat encara a 
i’entitat de Catalunya, sigui la Generalitat, sigui 
el Parlament, és molt delicat que nosaltres envaim 
atribucions, d’autoritats que no ens corresponen. 
61 Governador civil esta dintre una hrbita com- 
pletament separada de l’hrbita del que ha d’ésser 
en definitiva l’autonomia de Catalunya. Hi haur2 
dia en quP es traspassaran els serveis d’ot-dre p6- 
blic a la Generalitat, i aquell dia ser& el dia en el 
qual el Govern i el Parlament, en les seves rela- 
cions amb el Govern, psdra exigir totes les coses 
que s:hagin d’exigir respecte de l’exercici que fa- 
cin de i’ordre públic ; perd en el dia d’avui, en el 
qual encara l’wdre públic esta dintre el Poder 
central, i que nosaltres, Parlament, ens, hem d’o- 
cupar, únicament, de les colses relatives a l’auto- 
nomia de Catalunya, entenc que tan delicat com 
que el Govern intervingui respecte del Gowerna- 
dor, respecte fet particular, seria delicat que 
el Parlament entrés en aixd que esta fora de les 
seves atribucions i fins folra de l’esfera en la qual 
es desenvolupen cada una de les autoritats, ara, en 
aquesta situació1 una mica confotsa abans del tras- 
pas de serveis. A més, hem de tenir en compte 
la diferhcia que hi ha entre dues colses : una, é s  
I’aspiracib, no sols de tot el Parlament, sinó de 
tots els ciutadans, que en les relacioias de la pli- 
cia i el Gcwern p M i c  respecte dels ciutadans, es 
vagi amb tota la delicadesa i consideració que sigui 
necessaria. No hi hau& ningú que no hi estigui 
coinfcyrme. T una altra, és el cas particular que es 
pugui denunciar al Parlament. En  el dia d’avui 
nosaltres no podem anar a prendre un acord con- 
cret respecte d’un cas particular del qual no tenim 
més que una denímcia feta, i sgnse conPixer t&es 
les colses que han succeit. No diré que na hi hagi 
pogut haver extralimitaciih, perd no coneixem les 
circumstancies en qu2 s’han realitzat. Perd, el 
Parlament, per una mera denúncia que no ha c m -  
provat, que no pot comprovar les circumstancies 
que hagin concorregut, no pot prendre un acord 
que en el dia de dema potaria resultar que ha anat 
més en112 d’allh més estrictament just, i el Parla- 
ment es posaria en una situació1 una mica com- 
promesa. Entenc que n’hi ha prou amb la denún- 
cia, que tindr2 la publicitat deguda, i, com a con- 
seqiiPncia d’aquesta publicitat, les autoritats) colm- 
pliran el seu deure i remeiaran les extralimita- 
cions,, si n’hi ha hagut, i procuraran que no torni 
a succeir. El  nostre criteri és que, en el dia d’avui, 
el Parlament no pot anar més enlli, i, per cunse- 
giient, no pot prendre l’acmd, ni tan sols en la 
forma que proposa el senyor Lluhí. 

El Si. F-ROlNJOSA : Demanoi per parlar. 
E1 ST. VICE-PRESIDlENT del Coinsell : De- 

mano per parlar. 
El’ Sr. PRESIDENT : Té la paraula el se- 

nyor Vice-president del Consell. 
EI Sr. VICE-PRESIDENT del Coinsell : El 

Gonrern,, per la seva part, és contrari a qu2 el 
Parlament prengui un acord amb els termes que he 
dit respecte el particular. Estem en una situació 
interina, és veritat,. per6 na hem de perdre de 
vista que aquesta situacib és interina i acabar2 
a favar nasltie, i, per tant, aquest excés de deli- 
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cadesa per part del senyor Abadal, que el Par- 
lament es vagi limitant a l’drbita de les seves fun- 
cions d’ara, que arriba a I’extrem de noi pader 
opinar sobre un passible acte d’atropell de ciuta- 
dans de B’arcelona, not. E n  aquest cas, si se’a pren 
una mica més d’atribucims, que se les prengui, 
jo en, sbc partidari ; aixó al Govern na el molesta. 
Que el Parlament faci seva aquesta propolsició 
no donant per acceptats els €ets, perquP el P’ar- 
lament els descolaeix, sini, purament i simplement 
com una expressió del seu desig, de la seva vol- 
luntat que en el cas que existissin aquests fets 
fassini corregits, i que veuria amb satisfacció que, 
per l’autoritat comespolnent, es) procurés esbrinar 
el que hi ha hagut de cert ja que la denlhcia no 
deixa d’haver-se fet, aixb, que el Parlament ho 
faci, el Golvern ha creu una cosa a la qual aol s’ha 
d’oposar i troba bé, encara que s’excedeixi dels 
límits co~mpletament circumscrits. Encara que es 
tracti d’una situaci6 interina, crec que aquestes 
coses les pot fer el Parlament. No veig COE en una 
qiiesti6 d’autoimia calm la nostra, que estem en 
una situació interina que ha d’anar resolent-se 
a favor nostre, que hagim d’esperar lligats de 
braps, toltes les coses. Noi hem d’envair funcions 
alienes, perd una expressi6 de la nostra manera 
de pensar soibrei una madria com aquesta la pol- 
dem fer. Que potser esta fora de les funcions del 
Parlament, perquP ha de fiscalitzar les responsa- 
bilitats que co\ntregui el Govern dintre l’esfera de 
les seves atribucions, és veritat, perd noi deixa 
d’ésser una tribuna oberta, el Parlament de Cata- 
lunya, i una tribuna oberta que afecta, en gran 
part, a la ciutat de Barcelona, i que, sobre aixb, 
el Parlament opini, no hi té res, en absolut, a 
oposar. Ha troba bé, simplement. 

EI Sr. PRESIDENT : Té la paraula el senyor 
Ffmj ois a. 

El Sr. FRONJOSB : Estic molt satisfet de no 
coincidir amb els senyors que formen la Minoria 
de cConchrdia Ciutadana)). (Rialles.) M’hauria 
dolgut molt. De totes maneres, crec que el Par- 
lament de Catalunya, evidentment, ha d’estruc- 
turar l’autonomia de Catalunya i la llibertat de 
Catalunya. Perd la llibertat i l’autonomia de Ca- 
talunya no són pas la llibertat de les muntanyes, 
dels rius i de les valls : són l’autonomia i la lliber- 
tat dels ciutadans de Catalunya, dels homes’i de 
les dones que viuen a Catalunya. I tota altra cosa, 
tot el que no sigui aisd, ser& una interpretació 
tan respectable com es vulgui, perA que nosaltres 
no podem compartir-la. En definitiva : nosaltres 
no creiem que n’hi hagi prou amb una simple de- 
núncia feta al Parlament en relació als atropells 
comesos per la policia, segons la premsa de Barce- 
lona ha publicat, sinó que, al meu entendre, el 
Parlament - i aixa m’atreveixo a dir-ho, encara 
que sóc molt inexpert en aquests assumptes - crec 
que no s’extralimitaria en les seves funcions si ar- 
ribés a l’acord de declarar, com diu el senyor 
Lhhí,  que ha vist amb disgust l’actuació de la 
policia en relació a les persones del ciutadans. 

E1 Sr. VICE-PRESIDENT del Consell : Cas 
d’haver-se comés aquests atropells ; perqui. jo no 
ho afirmo, que hagin existit. 

Els Sr. PRONJOSA : Conforme. JO no sóc un 
professional de I’eloqiiPncia com la V. S. Perd en 

síntesi, el que jo proposo és que no podem con- 
tipuar gemegant contínuament davant dels atro- 
pells de que som víctimes, i que quan arribi el 
moment en que demanem justícia, se% contesti 
amb evasions, que ens obliguin a continuar parant 
la galta i junyits als mateixos proctdiments. No 
podem continuar amb el mateix to en quP hem 
seguit fins ara. Si hi ha hagut delinqiiencia per 
part de la policia, és ljgic el que apesta delin- 
qiiencia no resti en la impunitat. Jo no sé quina 
cosa és la més encertada que correspon en aquesta 
ocasió fer al Parlament ; perd, al rreu entendre, 
crec que hem de donar la sensació que el Parla- 
ment de Catalunya protesta enPrgicament de les 
vexacions de quP han estat víctimes els ciutadans. 

EI Sr. PRESIDENT : Li sembk bé al senyor 
Fronjosa que el Parlament, d’acord zmb les mani- 
festacions del senyor Lluhí, signifilui al gover- 
nador la conveniPncia de portar a terme una in- 
vestigació sobre els fets que el selyor Diputat 
ha denunciat ? 

El  Sr. FRONJOSA: No tinc cap inconve- 
nient d’acceptar un acord així. 

EI Sr. ABADAL : Intervenim en aquesta oca- 
sió per demanar el mateix que proFOsa el senyor 
President, o sigui que es redacti i s’aprovi una 
proposició que respongui a l’esperi:, i que sigui 
la síntesi d’allj que diu el senyor Llrhí. Demanem 
que manifesti el Govern si accepta la proposició 
del senyor President. Amb l’accepíació per part 
del Govern d’una proposició així, el debat podra 
aleshores desenrotllar-se d’una manera regular i 
normal. 

EI Sr. PRESIDENT : Se suspi.~ la sessió per 
cinc minuts, a fi que es pugui acorCar la redacció 
d’una proposició en aquest sentit. 

EI Sr. PRESIDENT (Sr. Casanoves) : Es 
r e p r h  la sessió. El senyor Secretari pot donar 
lectura a la  proposició refosa. 

EI Sr. SECRETARI (Sr. Dot) : ((El Parla- 
ment de Catalunya acorda que veur2 amb gust 
que, per part de l’autoritat competent de Bar- 
celona, s’investigui respecte els possibles atropells 
denunciats en la sessió d’avui pel; Diputats de 
la Minoria socialista, i apliqui, en cas de com- 
provar-se els fets, la sanció que correspongui. 

Signen els senyors Estanislau Xuiz, Joan Co- 
morera, J. Soler i Bru, Joan Fronjos2, Joan 
Mora. )) 

El Sr. PRESIDENT : S’aprova? 
El Sr. ABADAL : Jo pregaria que ens dei- 

EI Sr. PRESIDENT : Voleu que es torni 

EI Sr. ABADAL : Es igual. 
El Sr. PRESIDENT : El senyor Secretari 

tornar& a llegir la proposició. 
(El senyor Secretari la llegeix novament.) 
El Sr. PRESIDENT : S’aprola? 
EI Sr. VALLS I TAVERNER : Senyor Pre- 

EI Sr. ABADAL : Demano per parlar. 
El Sr. PRESIDENT : EI senyor Abadal qt’c]g cq/. 

xessin veure aquesta proposició. 

a llegir? 

sident .. . 

4h 9 parlar. 

ja crec que el Parlament va més enlla 
hauria d’anar. Crec que el Parlament no 

El Sr. ABADAL : En rigor i en de * 
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cionarh amb plenitud de limitació de la seva 
&bita quan 2s pugui adresar ljnicament i exclu- 
siva al Govern de la Generalitat. Amb tot ,  avui, 
tractant-se com es tracta d’una cosa episddica, 
i ja que tots desitgem que no hi hagin atropells 
contra els ciztadans, nosaltres, per la nostra 
part - encara que el primer impuls seria el 
d‘abstenir-nos de votar aix6, perqut? creiem que 
no esta concretament dintre de l’6rbita del Par- 
lament -, no tenim cap inconvenient que s’aprovi 
la proposició. 

EI Sr. PRESIDENT : Resta aprovada la 
proposicjó. 

La crescuda del riu Llobregat 

El Sr. PEESIDENT : Té la paraula el senyor 
Tries de Bes, 

El Sr. TRIES DE BES : Poques paraules 
per a agrair al senyor Fresjdent que em con- 
cedeixi la paraula, ja que no he tingut temps 
de presentar una proposici6 com és costum en 
aquests casos. M’adreCo al senyor Vice-president 
del Consell Fer a assabentar-lo del fet esdevingut 
darrerament, i del qual m’he assabentat tro- 
bant-me ja ací. Es tracta que el riu Llobregat 
pren proporcions alarmants al Pla de Barcelona 
i concretament a la regió de Molins de Rei i 
Sant Feliu, on s’ha emportat mojades senceres 
d’arbrat. Per6 no és aixd el més greu. EI més 
greu és que amenasa esfondrar la resclosa que 
ha d‘alimentar el canal de la dreta del riu Llo- 
bregat; i si aix6 esdevingués, implicaria no po- 
der-se regar tota l’extensió irnmensa d’aquesi pla. 

Jo ja sé que el Comell de la Generalitat, 

en aquest període d’interinitat no pot esmeqar 
aquella activitat que sens dubte est& en la in- 
tenció del Vice-president, per6 si que pregaria 
que es fel el possible, d’acord, naturalment, amb 
la Direcció d’Obres Públiques, perqu& es posés 
un prompte remei a aquest fet que podria produir 
trastorns gravíssims al Pia de Barcelona. Res 
més no he de manifestar. 

EI Sr. CONSELLER de Justicia i Dret : En- 
cara que el prec est& dirigit al meu company 
Cap del Govern, contesto jo al senyor Tries de 
Bes com a representant de Bascelona-circums- 
cripció i com a membre del Govern. Veig, amb 
tota simpatia, el prec del senyor Tries de Bes, 
i pot tenir la seguretat que, en tot a116 que per- 
metin les possibilitats del Pressupost, farem tot 
el que es pugui, i ho farem tan ripidament corn 
puguem, puix que la rapidesa és important en 
qüestions d’aquesta mena, per a atendre aquesta 
necessitat que acaba d’exposar el Diputat senyor 
Tries, amb la seguretat que els ciutadans podran 
veure que no solament ens preocupem de les 
hores de plaer, sinó també de les de dolor. 

El Sr. TRIES DE BES : Molt agrait. 
El Sr. PRESIDENT: 

ORDRE DEL DIA 
per a la sessi6 de dijous 

Presentació del Pressupost. 

S’aixeca la sessió. 
( L a  sessió és aixecada a tres quarts de set de 

la vetlla.) 

Impremta de la Casa de Caritat : Montalegre, 5 : Barcelona 
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residencia 
de l’honor ble Sr. Lluís Com anys i Jover 

REGLAMENT INTERIOR 
DEL 

PARLA ENT DE CATALUNYA 
aprovat en sessió del dia 21 de desembre de 1932 

T~TOL I 

De la. Junta pre$mratBria. 

Article I.’ - L’OScial major’ de la Secretaria 
del Parlament rebrh les credencials) que trametin 
o lliurin els Diputats i en formar; una llista per 
l‘ordre de presentació. 

Article 2.” -- Primer : E1 dia anterior a 1’0- 
bertura del Parlament de Catalunya, a les setze 
hores, es reuniran al Palau del Parlament els Di- 
putats electes. 

Segoa : El que encapsali la llista de presenta- 
ci6 de credencials que haur; presentat I’Ofi’cial 
major de la Secretaria, otcupari la Presidencia, de- 
clarar& oberta la sessib i disposar; que sigui Ikgi- 
da la convocatbria del Parlament, la, llista abans, 
dita i els articles d’aquest títol. 

Article 3.’ - T M  seguit ocupar; la cadira pre- 
sidencia11 el Diputat de més edat entre ela que si- 
guin presents, i les dels Secretaris, els, tres, més 
joves, i després de fixar per a l’endemh l’hora de 
celebracib de l’crbertura, s’alqarh la sessi6. 

TÍTOI, I1 

Da la, constitució #.roviswrzal del PaC?3amlent 

Article 4.t - Primer‘: A la sessdb d’obertura, 
esf llegir& un altre cop la llista dels! DCputats que 
hauran presentat llurs credencials, amb1 les1 recti- 
ficacims fetes el dia, abans. 

Segon: Incontinent ser2 nomenada la Mesa 
presidencial provisional, que exerc.rA el cArrec 
fins a la constitució’ definitiva del Parlament, i que 
es cmpolndri d’un President, dos Vice-presidents 
i quatre Secretaris. 

Article 5.’ - Primer : Ips votacions per ai I’e- 
lecciól d’aquests chrrecsl es faran per paperetes, que 
els Diputats lliuraran a la Mesa perqd les dipasiti 
a l’uxna preparada a aquest efecte. 

Les votacims del Pi-esident, Vice-presidents, i 
dels Secretaris es faran successivament. 

Segon : Finida, cada votació, esl realitzar2 l’es- 
crutini colrrespolnent . E1 Pkesident d’edat lliurar; 
les paperetes a un Secretari, perque les llegeixi en 
veu alta. Els altres Secretaris anotaran els resul- 
tats de la votació\, així com tots  els, incidents) que 
hi esdevinguin. 

Article 6.& - Primer : Per a I’elecció /de 
President, cada Diputat escriurk un sol nom la 
cada papereta, i restar& elegit el qui ‘obtingui 
majoria absoluta de vots. 

,Segon : Si no n’hi ha, es repetir& I’elecció 
entre els dos Diputats que s’hagin acostat més 
a la majoria, i quedar& elegit el que obtingui 
major nombre de vots. 

Tercer : En cas de paritat, ser& ‘proclamat !el 
que a I’elecció de !Diputats hagués cbtingut major 
votació. 

Article 7.& ’- Per ‘a I’elecció dels ,dos ]Vice- 
presidents, cada Diputat escriur& un nom a la 
papereta, i quedaran elegits els ,@ue her ‘ordre 
correlatiu obtindran majoria de ‘wots. 

/Article 8.& - Primer : Per a I’elecció de 
Secretaris s’escriuran dos noms a cada papereta, 
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i quedaran elegits per ordre de pots els quatre 
que n’hagin obtingut major nombre. 

Segon : Tant en aquesta elecció com en la 
de Vice-presidents, cald& atenir-se, si hi ha pa- 
ritat, a all6 que disposa el parBgraf tercer de 
l’article 6.$ per a l’elecció de President. 

Article g.& - Primer : En totes aquestes 
votacions seran considerades paperetes nul-les les 
paperetes en blanc, les il-legibles o les que con- 
tinguin noms de Diputats que no hagin pre- 
sentat la credencial; aquestes paperetes serviran, 
per&, per a computar el nombre de Diputats 
que hagin p e s  part a l’acte. 

Segon : Quan en una papereta hi hagin més 
noms dels necessaris, només es computaran pel 
seu ordre els que, segons sigui l’elecció de qu& 
es tracti, correspongui, i els altres ‘seran consi- 
derats com a no inscrits. 

Tercer : Si una papereta no conté els noms 
necessaris, ser& d i d a .  

Quart : Un cop acabada la votació, els que 
hagin estat elegits ocuparan llurs llocs. 

Article ro.* - Fins que no s’hagi constituit 
definitivament el Parlament, només s’ocuparg 
de l’examen d’actes i de les comunicacions del 
Govern de la Generalitat, llevat que, a judici 
d’aquest i de la Mesa, algun esdeveniment ex- 
traordinari obligués excepcionalment a discussió 
i acord. 

TITOL I11 

De les fraccions o grups fiarlamentaris 

Article II.& - Primer : Fins a la constitució 
de la Mesa presidencial deiinitiva, cada Diputat 
presentara a la Mesa una declaració signada, 
que expressi el partit o fracció a la qual de- 
sitgi estar adscrit. 

Segon : Els Diputats que no haguessin pre- 
sentat llur credencial en constituir-se provisio- 
nalment el Parlament, lliuraran la dita decla- 
ració a l’hora que la credencial. 

Tercer : Aquells Diputats que no pertanyin a 
cap partit, o que per llur nombre no constitueixin 
un grup parlamentari, podran unir-se entre ells o 
manifestar a quina fracció més afí desitgen ésser 
incorporats, per als efectes del regim polític del 
Parlament. 

Quart : En tot cas, la Mesa podra conside- 
rar que fornien grup, en concepte d‘indefinits o 
independents, tots aquells Diputats que no s’hagin 
adscrit a cap partit o grup ni desitgin incorpo- 
rar-se a un sector afí. 

Article 12.‘ - Primer : Les fraccions o grups 
hauran de constar, almenys, de quatre Diputats, 
i podran figurar en les diverses Comissions, en 
proporció a llur forga numPrica, d’acord amb 
l’apartat quart de l’article 36.” 

Segon : Els partits o agrupacions nomenaran 
els Diputats que els hauran de representar als 
efectes parlamentaris. 

Tercer : Aquests representants posaran a co- 
neixement del President del Parlament les altes i 
baixes que en aquelles ocorrin. 

I 

ITÍTOL IV 

De l’examen d’actes i qualitats 

Article 13.’ - Primer : En la sessió imme- 
diata a la Constitució provisional de la Mesa pre- 
sidencial es far& pública la llista de les actes no 
protestades i de les que a judici de la Mesa no 
siguin subjectes a revisió. 

Segon : Aquestes actes s’entendran aprovades, 
i els Diputats proclamats, sempre que en aquell 
moment no s’hagi presentat cap objecció sobre la 
validesa de l’elecció o respecte l’aptitud o capacitat 
legal de l’elegit. Sobre aquestes actes no hi podra 
haver discussió de cap mena. Les altres actes pas- 
saran a la Comissió corresponent, que haur& de 
sotmetre el seu dictamen al Parlament. 

Article 14.‘ - Primer : En la mateixa sessió 
es designara la Comissió d’examen d’actes i qua- 
litats, que ser2 integrada d’onze membres i ele- 
gida amb votació directa per la Cambra, mitjan- 
sant la inclusió de set noms a cada papereta, que, 
sempre que es pugui, hauran d’ésser dels pro- 
clamats. 

Segon : Reunida i constituida immediatament 
la dita Comissió, procedir3 a classificar en lleus 
i greus les actes protestades o subjectes a revisió. 

Tercer : Les actes lleus seran examinades sense 
ajornament, tot formulant la corresponent pro- 
posta al Parlament. 

E n  la discussió d’aquestes propostes podrii con- 
sumir-se un torn en contra i un altre en pro per 
a impugnar llur qualificació. 

Quart : Quan una acta sigui declarada greu, es 
presentara al dictamen i els vots particulars, si 
n’hi hagués, i es discutiran en la sessió imme- 
diata. 

Ginque : En aquesta discussió es consumiran 
dos torns en pro i dos en contra, i podran inter- 
venir, per allusions, tots els Diputats electes per 
la circumscripció respectiva. 

SiSP : Els acords del Parlament en matPria 
d’actes s’adoptaran per majoria de vots dels Di- 
putats presents, i no podran prendre part en la 
votació els que hi siguin interessats. 

Article 15.‘ - La Comissió dictaminar; sobre 
totes les actes greus en el termini improrrogable 
de quinze dies naturals, comptats a partir del seu 
nomenament, tant si han estat presentades en 
aquest termini les credencials pels senyors Di- 
putats, com si no ho han estat. 

Article 16.’- Primer : Els Diputats que ha- 
gin olbtingut dues 04 més actes, hauran d’optar a 
una d’elles, dins dels trenta dies naturals segiients 
a la constitució, definitiva del Parlament. 

Segoa : Si en l’esmentada data noi haguessin 
fet aquesta opció, es decidir; per sorteig. 

Tercer: Les1 vacants que resultin per aquest 
motiu, per nul.litat de l’elecciir, per incapacitat dels 
elegitsl o per qualsevol altra causa, es comunicarh 
al Govern, perqu;, en el termini miixim d’un mes, 
es procedeixi a la nova elecció, cbligatdriament 
quan aquelles representin, com a mínim, un 20 
per IOO dels llocs de la Circumscripció afectada. 

Quart : Si les vacants produides no arriben, 
perd, a la dita proporció, escaura al Parlament de 
decidir si cal OI na cobrir les vacants,. 
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Cinqui. : NingG no poar2 renunciar l’acta sense 
que abans s’hagi resolt sobre la, validesa de l’elec- 
ci6 i aptitud dels proclamats. 

Sisé : Les incoimpatibilitats o incapacitats dels 
Diputats seran les que es determinaran pel Par- 
lament. 

TÍTOL V 

De la co.nstituci6 definitivla. del  Parlanzent 

Article 17.” - El Parlament podr2 constituir- 
se definitivament tan aviat com hauran estat pro- 
clamats la meitat niés un dels Dliputats electes. 

Article 18.’ - Aleshotres, es no1menas;i la Mesa 
definitiva, la qual tindrj la mateixa colmposiciiu 
que la provisional ; les conesponents votacions es 
faran en la fotria fixada pelsl articles 5.’ i 9.‘ 

Article 19.~ - Acabada l’elecció de la Wesa de- 
finitiva, per a la qual poidran ésser elegits els que 
formaven la provisional, el seu President, 01 el 
Vice-president si s’escau, rebra la prometenya al 
novament elegit, i aquest, al seu torn, despr6s d’a- 
cupar el seu seient, a tots els Diputats admesos, 
conienyant pels Vice-presidents i acabant pels Se- 
cretaris. Abansl de prendre lloc al Parlament hau- 
ran també de fer la prometeqa reglamentaria els 
Diputats que no !’haguessin feta el dia de la COES- 

tituci6i definitiva de la Cambra. 
Article 2 0 . ~  - Primer : Perque tingui lloc 

l’acte, un dels Secretasis llegir2 la fhrmula se- 
gilent : C C ~  Prometeu complir lleialment el mandat 
que Catalunya us ha conferit ?n 

Segon : Els Diputats, s’acostaran al President 
i prolmetran. 

Tercer : Acabat l’acte, el President declarara 
que es troba constituit el Parlament, i ho! colniu- 
nicarh oificialrnent al Govern. 

TITOL V I  

Discussió de2 Projecte de Constitzlcid 

Article 21.~ - Primer : Un cop constitu’it 
el Parlament, nomenar& una Comissió especial, 
la qual haur& de presentar-li un Projecte de 
Constitució interior de Catalunya. 

Segon : La Comissió susdita es compondrh 
d’onze individus, ser& elegida directament pel 
Parlament i en cada papereta no es podran 
incloure vjlidament més que set noms; resulta- 
ran designats els que obtinguin major nombre 
de sufragis. 

Tercer ; Presentat per la Comissió el Pro- 
jecte, s’imprimirA i repartir&, així com els vots 
particulars. 

La discussió podr&.comensar en la sessió im- 
mediata. 

Article 22.* - Primer : El debat comenqar& 
amb una discussió sobre la  totalitat del Projecte. 

Segon : Només podran consumir-se tres torns 
en contra i tres en pro per a discutir la tota- 
litat, sens perjudici que un representant de cada 
grup parlamentari pugui també intervenir per 
fixar l’actitud de la fracció a la qual pertany. 

Tercer : Acabat aquest debat, es  procedira 
a la discussió per títols i per articles. Per a dis- 
cutir la totalitat de cada títol podran consumir-se 
tres torns en pro i tres en contra. A continuació 
es discutiran els vots particillars, que sols podran 
ésser defensats per un dels signants 

Quart : Després es discutir; cada article, co- 
menqant pels vots particulars, esmaes o addi- 
cions que s’hagin presentat abans de comenqar 
la discussió. 

Cinqui. : Els torns sobre cada article seran 
un en contra i un altre en pro, salvant acord 
ampliatori adoptat pel Parlament a proposta de 
la Mesa. 

Sis& : Podran autoritzar-se reclificacions de 
fets o de conceptes, amb una duració m&xima 
de deu minuts, i l’explicació del vot durant cinc. 

Set& : El Govern i la Comissió intervindran 
sempre que ho estimin oportú, sense consumir 
torn. 

Article 23.* - Un cop consumits els torns 
reglamentaris en el debat a qu6 fa referhcia 
l’article 22.”) es procedir& immediatament a la 
votació, si així s’acorda per majxia absoluta 
del Parlament, a proposta de deu Diputats, del 
President o del Govern. 

Article 24.“ - La Comissió que entén en el 
Projecte constitucional recollir& el resultat de la 
discussió, acoblar& les modificacions introduides 
en el text i el redactar& en defintha, de con- 
formitat amb el que s’haur& acordat. 

Un cop fet aix6, la Mesa sotrnetd el Pro- 
jecte a l’aprovació definitiva del Parlament, i 
es considerar& sancionat en obtenir el vot favo- 
rable de la majoria absoluta de la Carnbra. 

TÍTOL VI1 

Dels Diputats 

Article 25.’ - Els Diputats tindran el dret 
i el deure d’assistir a les sessioas del Earlament, 
gaudiran d’invioilabilitat pels vots oi opinions que 
cmetin, en l’exercici de llur chrec ; només estai ai1 
subjectes al poder disciplinari del Parlament i del 
seu President, en cas d’infraccit d’aquest Me- 
glament. 

Article 26.& -- Primer : Els Diputats no1 pol- 
dran ésser detinguts sense acord previ del Parla- 
ment, llevat que siguin trobats en f-lagrant delicte. 
En aquest cas es dolnarh immediatament coimpte de 
la detenció al Parlament, ei qual AcoIrdarA el q x  
calgui. 

Segon : Cap Jutge O Tribunal poIdrd dictar 
auto de processament cointra un Diputat sense 
&tenir permís del Parlament; a aquest efecte 
haur& d‘adreqar-li el coirresponent suplicatotri. 

Tercer : E1 Parlament nomenara una Colmis- 
si& colmpsta de set Diputats de les distintes frac- 
cioing, que do1nar;i el seu dictamen, previa au- 
aiencia de I’inculpat, en el termini de  vint dies, 
a comptar de la recepció al Parlament del su- 
plicatori, si aquest es trobés funcionant, i el dia 
de l’obertura del Parlament en altre cas. 

Quart : Llegit el dictamen de la Comissió, ei 
Parlament, en sessi5 secreta, en una discussió, de 



PARLAMENT DE CATALUNYA 4 
~ 

dos torns en pro i dos en contra de la concessió 
del suplicatori, procedirli a la v o t a d .  

Només pdran  fer tís de la paraula, per allu- 
sioins, el Diputat o Diputats als quals afecti el 
dictamen. 

”hi haura prou amb que ho! demani un sol 
Diputat perqu6 la votaci6 sigui nominal. 

Article 27.‘ - Els Diputats tindran dret a 
l’assignació irrenunciable i irretenible, de pes- 
setes 1,000 xensuals, com també a viatge lliure 
per totes les línies f6rries de Catalunya, noi par- 
ticulars, per les d’autdmnibus de servei pitblic 
i per les maritimes i aeries subvencimades. 

Article 28.‘ - No podent ésser coasiderada 
I’abans dita assignació en altre colncepte que d’in- 
demnització dels serveis a quP vénen obligats els 
Diputats, aquests tenen el deure d’assistir a les 
tasques parlamentaries, sessioins i comissions per 
a les quals hagin estat designats. Per tant, serj  
considerat cam un. mancament a les obligacions 
inherents al carrec, la no assistsncia, sense causa 
justificada, a les sessions i Colmissiolns de les quals 
fornia part. 

La  manca d’assistPncia, injustificada a judici 
de la Mesa, ser& sancionada amb un descompte de 
35 pessetes per sessi6 en els casots que un Diputat 
noi hi assisteixi en un mes, de quatre a vuit ses- 
s i q  si té la seva residencia a Barcelona-Ciutat, 
i de sisi a deu, si resideix a folra. Si el nolmbre de 
no assistsncies fos superior als damunt dits, el 
descmpte ser& de 50 pessetes per sessi6 a la qual 
noi hagin assistit. 

La. manca d’assistPncia, també injustificada 
a tres reunioias consecutives o cinc alternes a una 
Cmissió, en el terme d’un mes, serd coinsiderada 
com a dimissi6 del membre afectat. Aquesta di- 
missió es notificar& al Parlament i es far& coinstar 
al Diari de Sessions. 

TPTOL VI11 

Funcionament de 1 Parla3mmen t 

A )  Del President 

Article 29.’ - Primer : E1 President fixar& 
i mantindrh l’ordre de les discussions i dirigir& 
els debats amb imparcialitat i atent als respectes 
deguts al Parlament. 

Segon : Determinar& les qüestions que s’hagia 
de discutir i votar ; cmcedirh la paraula, segons 
l’ordre amb quP se li hagi demanat ; fixar& a la fi 
de cada sessió l’ordre del dia de la següent, tindra 
cura de comunicar-ho1 al Consell i d’anunciar-ho 
al públic a la taula d’edictes, i mantindr& la comu- 
nicaciia amb el Consell i les’ autoritats. 

Tercer : Li correspondra, així mateix, inter- 
pretar aquest Reglament i suplir o completar els 
seus preceptes en els, casos que no hi estiguin pre- 
vistos o dubtosos. 

Article 30.’ - Primer : Els Diputatsi seran 
cridats a I‘urdre pel President sempre que en. llurs 
discursos manquin a alld establert per a les dis- 
cussioins; quan pronuncii’n molts1 de mal gust oi 
ofensius al decdrum del Parlament o dels seus in- 
dividus, ad del Consell o al de persolles estranyes i 

quan, sigui com sigui, alterin l’ordre dels debats. 
Segoa : Quan un Diputat hagi estat cridat per 

tres vegades a l’ordre en una mateixa sessió, el 
President poldra coinsultar al Parlament si pel 
temps que resta li ser; negat l’ús de la paraula. 

Tercer : Si el Diputat in&tís, el President el 
requerirli perquP abandoai el Saló de sessims. Cas 
de noi atendre aquest requeriment, snspendrh la 
sessiih per a reprendre-la sense la presPncia de l’ex- 
clhs i adoptara les mesures que calguin per tal d’e- 
xecutar la seva exclusib durant aquell ‘dia. Per a 
perlloagar-la per més temps caldra acord del Par- 
lament. 

Article 31.’ - Primer : Els1 individus del pú- 
blic que pertorbin de qualsevol manera l’ordre se- 
ran expulsats tot seguit per manament del Pre- 
sident. Si el mancament fou més greu, prendra la 
providPncia que calgui, fasi detenir els, interes- 
sats, si calgui.s, i els lliurara a les1 autoritats com- 
petents. 

Segon : La policia del Parlament i de l’edifici 
on celebri les seves sessions correspondrh al seu 
President, el qual donar& les, ordres corresponents 
als empleats de la Cambra, com també als agents 
de l’autoritat i al Cap de la, forsa armada del Palau 
oa es reuneixi. 

Article 32.‘ - Quan el President desitgi pren- 
dre part en una discussió deixara la presidencia i 
no tornar3 a ocupar-la fins que hau& estat votat 
l’article o assumpte que es discuteixi. 

Article 33.’ - Els Vice-presidents substitui- 
ran el President i tindran, en son cas, els mateixos 
drets i atribuciofns que ell. 

B )  Dels Secretaris 

Article 34.* - Primer : Tindran cura els 
Secretaris que siguin esteses les actes de les 
sessions, que hauran de comprendre una relació 
clara i suscinta de tot el que deliberi i resolgui 
el Parlament, a l’aprovació del qual se sotmetrh 
la de cada sessió a la següent. 

Segon : Les actes de les sessions secretes 
s’estendran amb les mateixes formalitats en llibre 
a part. 

Article 35.& - Pertoca als Secretaris: 
‘A)  Redactar les actes de les sessions, que 

hauran d’anar signades per dos Secretaris. 
B) Donar compte de totes les comunicacions 

i expedients que es trametin el Parlament i es- 
tendre i signar les resolucions que siguin preses. 

C) Autoritzar tots els documents i comuni- 
cacions que siguin lliurats per la Secretaria. 

D )  Declarar i publicar el resultat de les vo- 
tacions del Parlament. 

E )  Dirigir la Secretaria, Arxiu i redacció del 
Diari de Sessions; d’ells dependran tots els em- 
pleats d’aquestes joficines. 

C) De les Comissions 

Article 36.& -& Primer : El Parlament nome- 
nar&, a part de les ja esmentades, les següents 
Comissions permanents : De Govern interior, de 
Reforma de Reglament, d’Examen de comptes 
i de pensions i una altra per a cada un dels 
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Departaments que avui existeixen o que ien 
endavant es cretin, així com també, i excep- 
cionalment, les especials que les circumstkcies 
aconsellin i la Mesa acordi, amb llibertat abso- 
luta quant a condicions i comesa. 

Segon : La Comissió de Govern interior es 
compondrA del President, que en formari part 
per dret propi; d’un Secretari, que ell nome- 
nar&, i de nou Vocals designats pel Parlament 
mitjanqant votació per paperetes, en les quals 
es podr& incloure amb validesa cinc noms. 

Tercer : Les altres Comissions permanents de 
Reforma de Reglament, d’Examen de comptes 
i de pensions es compondran, així mateix, d’onze 
Vocals, que seran elegits mitjanqant votació per 
paperetes, $n les quals es podri  incloure amb 
validesa set noms. 

Quart : Les Comissions permanents de De- 
partaments es compondran d’onze individus, que 
seran proposats a la Cambra pels grups o frac- 
cions que la componen, previ prorrateig pruden- 
cial fet per la Mesa, que t indri  en compte el 
nombre de Vocals de la Comissió i el de Di- 
putats afiliats a cada sector. 

Cinqui: : Les Comissions permanents a qui: 
fan referi:ncia els dos apartats anteriors nome- 
naran, d’entre els Diputats que la componen, 
un President i un Secretari, la qual cosa es po- 
sar& a cpneixement de la Mesa. 

Sis& : Les Comissions intervindran en els afers 
que provinguin o corresponguin a l’drbita de 
compet6ncia assignada als respectius Departa- 
ments. 

Seti: : Quan arribi el cas, es nomenar& encara 
una Comissi6 de Pressupostos, constituida per 
vint-i-un Diputats, proposats i elegits, com en 
les altres Comissions permanents, de cada De- 
partament. 

Article 17.* - Primer : Els Consellers i Di- 
putats po&an assistir a les Comissions de les 
quals no formin part amb dret a fer Ús de la 
paraula, perd sense vot. 

Segon : Les Comissions subsistiran mentre 
conservin tres quartes parts de llur nombre legal 
de Vocals. 

Tercer : Les Comissions acordaran les normes 
internes de llur actuació, segons els assumptes, 
i procuraran harmonitzar-ne l’estudi acurat en 
llur r&pid despatx. 

Quart : Quan la import&ncia dels temes ho 
exigeixi, per a major eficacia del debat, podri 
ésser cridat a formar-ne part per a il.lustraci6 
o auxili dels treballs qualsevol individu de dintre 
o fora del Parlament, i reclamar del Consell, 
per mitj8. de la Mesa, totes les noticies i docu- 
ments que siguin necessaris. 

O) De les sessions 

Article 38.* - Hi haur& sessions ordinhries i 
extraordiniries. Les primeres se celebraran quatre 
dies per setmana, en la forma i ,de la durada 
que la Cambra acordi. Les segones se celebraran 
quan les circumstincies ho exigeixin i el Parla- 
ment ho ordeni. 

Article 39.“ - Fins que el Par1ament”aprovi 
la Constitució, no podri discutir cap altra ini- 

ciativa, llevat que el Consell o quiize Diputats 
proposin i el Parlament ho accepti corn a cas 
de notdria urgencia, simultaniar el debat sobre 
el text constitucional amb el d’algm altre pro- 
jecte d’importhcia substantiva. 

Article 40.* - Primer : Des que el Parla- 
ment s’hagi constitult definitivament podri de- 
dicar-se una hora de cada sessió als precs, pre- 
guntes i interpel.lacions que els Diputats de- 
sitgin formular,! 
i j  Segon : Els Diputats podran dirigir a la 
Mesa i també al Consell precs i preguntes sobre 
afers d’inter2s ptíblic, que es formularan de pa- 
raula o per escrit, i seran contestats potestati- 
vament de la mateixa manera. 

Tercer : L‘anunci d’interpel.laci6 es dirigir3 
per escrit a la Mesa, i hauri  d’indicar a quin 
Departament afecta i sobre quina matkria versari. 

Quart : La Mesa, d’acord amb el Conseller 
corresponent, assenyalari la data en la qual la 
interpelJaci6 hagi de descabdellar-se, dintre el 
termini m h i m  de vuit dies. 

Article 41.& - Les sessions seian públiques, 
perd se celebrar& sessió secreta quan el Parla- 
ment hagi de resoldre sobre assumptes relatius 
al seu decdrum o al  dels seus individus, i també 
quan ho exigeixin, a judici de la Mesa, les ma- 
t6ries que hagin de discutir-se. 

Article 42.* - El President obrir& la sessió 
amb aquesta fórmula : aComenGa la sessió)), i la 
tancar& amb la de ((S’aixeca la sessiós. No tindr& 
cap valor cap acte realitzat abans o després, 
respectivament, de pronunciades aquestes frases. 

Article 43.* - A reserva del que disposa 
I’apartat relatiu a les votacions, per a totes les 
resolucions ser i  necessaris la preshcia de trenta 
Diputats, almenys, perd la manca d’aquest nom- 
bre no ser& motiu perqui: la sessió no s’obri o 
perqui: se suspengui, perd sí perqui: s’ajorni el 
prendre acord. 

E )  De les discussions 

Article 44.* - Quan hagi de discutir-se algun 
projecte se seguiran aquestes regles: 

I.” La Comissió lliurar& a la Mesa el dicta- 
men i, en son cas, els vots particulars. 

2.” La Mesa disposar& la imFressió i repar- 
timent d’uns i altres, i assenyalar& data per al 
debat. 

3.” Aquest hauri  de subjectar-se a les normes 
assenyalades a l’article Z Z . ~  

4.” Les esmenes hauran d’anar subscrites per 
quatre Diputats com a mínim. 

5.” No ser& presa en consideració cap esmena 
o addició que proposi augment de despeses o 
minoració d’ingressos si no est& signada almenys 
per quinze Diputats. 

F )  De la duracib de les discussions 

Article 45.’ - Primer : Per tal d’harmonitzar 
la brevetat dels debats en llur efickia i el respecte 
al dret dels Diputats, són establertes les següents 
limitacions : 

Per a impugnar la qualificacib de les actes a) 
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a un dels torns assenyalats ser& de deu 
minuts. 

b)  En les discussiolns de les actes greus la 
durada de :ada un dels torns assenyalats ser3 de 
vint minuts. 

c) Ea els debats de la toltalitat del Proljecte 
de la Colnstitució, la durada de cada un. dels 
o m s  estabierts ser; de quaranta-cinc minuts, i 

el debat de la dels títols, de trenta minuts 
Cada tom,. 

dJ L a  duració’ dels1 tmns fixats per a la dis- 
s, articles sera de trenta minuts, i igual- 
terminis mhxims, dels discursols per a 
Is volts particulars, en les esmenes ser; 

de vint minuts,. 
a) Els Diputats que hagin de parlar per al- 

Iusions empraran un mhsim de temps de vint 
minuts. 

f )  En les rectificacions,, tant dels torns de 
totalitats com de qualsevulla altra intervenci6, 
s’assenyalarh un m3xim de quinze minuts. 

Segoln : Les precedents restriccions1 estarani 
siemplre socmeses a la facultat sobirana de la 
Cambra, la qual, a proposta del President, padra 
ampliar el temps atorgat a cada intervenció, sem- 
pre que la importincia del debat ha aconselli. 

G) Us de la paraula 

Article 46.’ - Cap Diputat no podr; parlar 
demanat i abtingut la paraula. 

ticle 47.’ - Els discursols es pronunciafan 
issió, llevat que fossin passades les 
entriries i la Cambra no1 acordi pror- 

48.’ - Els Colnseller’s tindran la pa- 
re que la demanin. 
49.* - Qualsevol que sigui l’estat de 

Diputat poidra demanar l’obser- 
vansa del Reglament, i esmentara els articles, 
l’aplicaci6 dels quals reclami. 

Article 50.’ - Primer : E? Diputat, la per- 
na a els fets dels qualsi siguin alludits poidra fer 

s de la paraula sempre que el President estimi 

Segon : El Diputat no poldrj fer ús de la pa- 
uinze minuts per a contestar l’aIlusió1. 
i noi es troba a la Cambra el dia de 
a fer-ho en la sessi6 immediata. 

icle 51-* - Si algun Diputat deman,a, du- 
discussih o abans de votar, la leciura de 
dres i documents que cregui colnduents a 

l’asisumpte del qual es tracta, escaura la cories- 
ponent resolució al President. 

la realitat de l’allusib. 

N) De les votacions 

a - Fer a adoptar acords sobre ar- 
es del Projecte coasltitucional caldrh 
e quaranta Diputats c m  a mínim ; 
criteri que aconsegueixi la majoria 

- Sii durant la discassi6 del Pro- 
’una altra, iniciativa es1 pre- 
ció incidental, no poidrj és- 

c 

ser llegida si no1 compta amb deu signatures ; ser& 
suficient per a acceptar-la 01 rebutjar-la, la majo- 
ria dels Diputats presents, si llur nombre noi és 
inferior a quaranta. 

Per assentiment a la proposta presidencial. 
Article 54.’ - La Cambra vottar& : 
I .r 

2.n En  votaciói ordiniria. 
‘ Per votació nominal. 

3.t Per paperetes. ::‘ Per boles. 
Article 55.‘- S’entendran aprovades les pra- 

postes que faci la Presidencia, o que pe.r encarrec 
seu formuli un Secretari, quan un cop anunciades 
no1 s’hi faci cap reserva, OI oposició1. 

Article 56.’ - Primer : La votació ordinaria 
es proldueix en aixecar-se els que aprwen i roma- 
nent asseguts els que no ha accepten. El resultat 
ser& anunciat per un dels Secretaris. 

Segon : Si el Secretari tingués algun dubte o 
bé algun Diputat ho reclamésl, fins i t o t  
publicada la votaciói, el President nomenara :ios 
Diputats dels que estiguessin drets i dos dels as- 
seguts, per tal que dos, un de cada classe, comptin 
els que aprovin, i els altres dos els que reprovin. 
Immediatament es far& públic el nombre resultant. 

Tercer : Cap Diputat noi podra entrar ni sortir 
del Sal6 mentre es comptin els vots. 

Quart : Cada votació ordinaria es repetira no- 
minalment, sempre que els, Diputats que compten 
els vots noi hi estiguin conformes després d’haver- 
10s comptat dues vegades. 

Article 57.’ - Primer : La votació! ser; nomi- 
nal quan expressament ho1 demanin set Diputats. 

Segon : En verificar-se, els Diputats diran 
llurs noms, per l’ordre en qui: estiguessin asse- 
guts, to t  afegint ccsín o ctnon, segms sigui el vot 
d’aprolvaciól o reprovacib. 

Article 58.* - Cada elecció de persones es 
far2 per paperetes, llevat que la  Cambra acordi 
fer-ho per aclamació. 

Article sg.& - L’escrutini per boles servirb 
per a qualsevol votació on es qualifiquin els 
actes o conducta d’aiguna persona o quan el 
Parlament ho acordi per la majoria dels Di- 
putats presents. 

Article 60.& - Primer : Per a verificar aques- 
ta  mena de votació, cada Diputat rebr& del 
President una bola blanca i una altra de negra, 
i dipositar& a l’urna destinada a aquest f i  la bola 
blanca,:si aprova, o la negra, si  reprova; la bola 
sobrant ser& posada en una altra urna a part. 

Segon : Els Secretaris portaran l a  llista exac- 
ta  dels votants. 

Tercer : El President i els Secretaris comp- 
taran les boles; un dels Secretaris far& pública 
la votació. 

Article 61.~ - Quan es produís un empat 
en alguna votació ordinhia,  es repetir&. Si no- 
vameGt es quedava a tants a tants, es tornara 
a votar en la  sessió vinent, i si encara hi hagués 
un nou empat, s’entendr2 rebutjat el dictamen, 
article o proposició de qui: es tracti. 

Article 62.8 - Podran adherir-se a les resolu- 
cions de la Cambra tots els Diputats, Adhuc quan 
no siguin! preseelztsi en el manent de prendreles ; 
aquesta adhesió, per&, no podra modificar en cap 
cas, l’acord adoptat. 



7 APENDIX N.0 1 AL ((DIARI DE SESSIONS)) N.0 8 

TÍTOI, IX 

Del govern interior del Parlament 

Article 63.* - Sota la direcció i inspecció de la 
Comissi6 de Govern interior aniran 1’Extracle 
Oficial i Diari del Parlament de Catalunya, on 
s’inseriran i imprimiran íntegrament, fidelment i 
imparcialment tots els fets que s’esdevinguin i els 
parlaments que es pronunciin en les seves sessions 
públiques ; llur redacció i impressió s’organit- 
zara de manera que no deixi de publicar-se des 
del primer dia de !es sessions. 

Article 64.8 - Primer : La Comissió de Govern 
interior podra proveir els carrecs vacants de les 
Corts i concedir;, en cas imprescindible, 1lici.ncies 
temporals als seus dependents ; no podr&, perd, 
ni augmentar-los, ni disminuir-los, ni destituir- 
las sense aprolvaci6 de la Cambra. 

Segon : Formara el Pressupost de les despeses 
del Parlament, percebrh i administrar& els cabals 
que per tal de cobrir-les es percebin del Tresor 
públic, celebrar& els contractes necessaris per als 
diferents serveis, els dirigir2 i presentari men- 
sualment a la Cambra la corresponent liquidació, 
que dapravara en sessió secreta i es llegiri des- 
prés públicament en la primera sessió de cada mes. 

Tercer : Se& encara de la incumbPncia de la 
Comissió la regulació de l’abonament als Diputats 
de I’assignacih mensual establerta en l’article 27.’ 

Quart : Finalment, sera de la competPncia de 
la mateixa Comissió la formació del Reglament 
que haura d’aplicar-se a les dependhcies de les 
Corts. 

TÍTOL X 

Dels projectes i proposicions de llei 

Article 65.’ - Eis projectes de llei presentats 
pel Govern al Parlament es passaran immediata- 
ment a la Comissió permanent respectiva, llevat 
en el cas que s’acordi el que es disposa en l’article 
segiient. 

Article 66.’ - Per acord del Parlament, a pro- 
posta del President, es pedra trametre un projecte 
o proposició de llei a una Comissió especial, en 
comptes de passar a la Comissió permanent res- 
pectiva. 

Article 67.’ - Les proposicions de llei que si- 
guin fetes pels Diputats hauran d’ésser signades 
per llurs autors i lliurades al President. 

Article .68.* - Aquestes proposicions hauran 
cl’ésser formulades com els projectes del Govern. 

Article 69.’ - Cap proposici6 de llei no podd 
ésser signada per menys de cinc Diputats. 

Article 7 0 . ~  - EI  President passara immedia- 
tament a la Comissi$ que correspongui les p~opo-  

Article 71.’ - La Comissió coiresponent re- 
soldrs, en la seva reunió1 immediata, si autoritza ‘3 

no la lectura de la proposicib. 
Article 72.* - Basta que una Comissió1 auto- 

ritzi la lectura perquP es porti a terme en sessi5 
pública del Parlament, incloent a aquest fi la pra- 
posició entre els assumptes assenyalats a 1’0rcire 
del dia. 

Article 73.’ - Un dels autors de la proposició 
podra expasar-ne els seus motius i fmaments, ver- 
balment, immediatament després de la seva lec- 
tura. 

Article 74.’ - TJn cop feta aqyesta exposició 
de moitius o d’haver renunciat a aquest dret 
l’autor 01 autms de la propoisiciól, es preguntar6 
al Parlament si la pren oi no en coisideraciót. Per 
a aquesta resduci6 no ser& pern& debat de cap 
mena. 

Article 75.’ -- ?’resja en consideracib una pra- 
posició de llei, passar& a la corresponent Comissi6 
permanent, llevat que el Parlament acordi, en la 
forma establerta en l’article 66.’, que es nolmeni 
una Colmissió especial. 

Article 76.* - En la discussió jels projectes i 
proposicions de llei regiran les mateixes1 normes 
establertes per a discutir el Projecte de la Cons- 
tituci6. 

Article 77.’ -- Les altres proposicions que es 
presentin, que no tinguin, perd, caracter inciden- 
tal del debat, abstraccib feta de les que pugui pre- 
sentar el Govern oi el P’resident del Parlament, se- 
guiran la tramitació establerta en els1 articles an- 
t eriors . 

siciolns de llei que li siguin presentades. 

T~TOL XI 

les peticions 

Article 78.‘ - P’rimer : De totes les peticions 
que siguin adrepdes al Parlament es publicar& 
una llista al Diari de Sessions, que indiqui l’ordre 
numeric de prioritat amb que han esaat rebudes a 
la Secretaria i que esmenti Únicament el nom del 
peticionari i la finalitat de la petició. 

Segon : Una Comissi6 de nou individus, ele- 
gida per la Cambra mitjanpnt vctació per pape- 
retes, on es pugui inclolure, amb el mateix valor, 
sis nolms, dictaminar& cada mes les peticions re- 
budes, tot proposant si hi ha lloc c~ noi a deliberar, 
o que es trametin al Departament cmpeteat, o que 
siguin tingudes en compte, en el moment adequat, 
peri als treballs legislatius. 
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