
, 
NÚMERO 9 

. --- 
I 

dencia  
uís Companys i Jover de I’ho 

DIARI DE SESSIONS 
Sessi6 del dia 22 de desembre de 1932 

S U M A R I  

A tres quarts de cinc i c i m  mznints de la tanla és oberta la sesst6, sota la Pvesiddncia del semyor Casalzoves. 
Apvovació de l’acta de la  sessió anterior. 
Lectura del Decret de l’honorable senyor President de la Generalitat autoritzant el Conseller de Finan es 

perq& presenti al Parlament el Projecte de Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 
econ6mic de I933. 

Discuifls de l’honorable senyor Conseller de Finances de la Generalitat, exposant a la Cambra l’esfierit 
que ha presidit la  con fecció dels Pressupostos i examinant els diversos aspectes Caquests. 

Intervencions dels sekzyors Vidal  i Guardiola i Ventosa i Calvell, i rectificacions del senyor Conseller. 
S’aixeca la sessió a tres quarts de set i vuit minuts de la vetlla. 
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A tres quarts i cinc minuts de la tarda s’obre 
la sessió. Al banc del Govern hi ha els senyors 
Consellers de Finances i Treball. Presideix el Vi- 
ce-president primer, senyor Casanoves. & llegida 
i aprovada l’acta de la sessió anterior. 

I 
I 

ORDRE DEL DIA 

Presentació del Pressupost 

E1 Sr. PRESIDENT : E1 senyor Secretari lle- 
gir& el decret de l’honorable senyor President de 
Ia Generalitat autoritzant la presentació dels Pres- 
supostos. 

Un Sr. SECRETARI (Sr. Rouret) : nDe con- 
formitat amb l’acord del Consell de la Generalitat, 
i com a President seu, autoritzo el ConseUer de 
Finances perqui. presenti al Parlament de Cata- 
lunya el Projecte de Llei de Pressupostos de la 

Generalitat per a i’exercici econdmic de 1933, cons- 
titult pels estats d’Ingressos i Despeses i per les 
normes i condicions d’aplicació del Pressupost. 

Palau de la Generalitat, 21 desembre de 1932. 
- Francesc Macih.)) 

E l  Sr. PRESIDENT : T é  la paraula el Con- 
seller de Finances del Govern de la Generalitat de 
Catalunya, per a la lectura dels Pressupostos. 

(Puja a la Tribupaa el senyor Coitseller de Fi- 
naizces i drina lectura al segi¿ent Projecte de L le i  
de Pressupostos.) 

El Sr. CONSELLER de Finances : ~ ~ 4 1  Par- 
lament de Catalunya. - Constitu’it el Parlament 
de Catalunya, al qual entre les stves altes atribu- 
cions correspon la d’aprovar els Pressupostos que 
han de regir la vida econjmica de la Generalitat, 
el Conseller que subscriu té l’hsnor de sotmetre 
a l’esamen, deliberació i aprovació del Parlament 
el Projecte de Llei de Pressupostos de la Genera- 
litat per a l’esercici econamic de 1933, d’acord amb 
els estats d’Ingressos i Despeses que els consti- 
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tueixen, i les normes i condicions d’aplicació fisa- 
des en el stguent articulat : 

Article I . ~  - S’autoritzen cr2dits per a les 
despeses de la Generalitat durant l’exercici eco- 
nBmic de 1933 fins a la quantitat de 65.738,839’93 
pessetes, distribuides en la forma que consigna 
l’estat lletra A de Despeses. 

Els Ingressos per al mateix exercici es calcu- 
len en 65.738,839’93 pessetes, de conformitat amb 
la distribució que consta en l’estat lletra B d’In- 
gressos. 

Article z . ~  - S’autoritza el Consell Executiu 
de la Generalitat perquP pugui formalitzar la ces- 
sió feta a aquesta per I’Estat, de les Contribu- 
cions i Impostos, i les participacions en les Con- 
tribucions de la Hisenda de la República en la 
part necesshria per a complir les quanties que per 
a l’aplicació de l’article 16.’ de 1’Estatut de Ca- 
talunya hagin d’ésser atribui’des a la Generalitat, 
en el temps i mesura que per part de 1’Estat se’n 
faci la cessió i per a autoritzar a base d’addi- 
cions o refoses anivellades al Pressupost aprovat, 
els cr&dits necessaris per a les Despeses que en 
resultin. Si durant el període transitori que pre- 
cedeixi a la cessió total o parcial de Contribu- 
cions, Impostos o Participacions, el t rasph  de 
Serveis va fent-se amb ingressos i pagaments a 
compte dels esmentats recursos que han d’ésser 
cedits a la Generalitat, s’autoritza, així mateis, 
el Consell perquP pugui autoritzar amb aquests 
Ingressos les despeses consignades en els corres- 
ponents Pressupostos complementaris. 

Article 3.* - A mesura que vagin tenint efec- 
tivitat els traspassols de Serveis, el Consell Exe- 
cutiu, a proposta del Conseller de Finances, suc- 
cessivament, haur; de formular i aplicar els Pres- 
supostos complementaris que s’addicimin al Pres- 
supost aprovat, de manera que entrin en funciona- 
ment els Serveis traspassats amb la urgPncia obli- 
gada i causant tan poca pertorbacib com es pugui 
en la marxa econhmica de la Generalitat. Quan 
els Serveis que es traspassin tinguin connexions oi 
relaci6 amb altres existents, els quals’ ja motiven 
partides del Pressupost, s’autoritza el Consell per 
fer les adaptacions pressupoataries que siguin de 
necessitat, amb l’objecte d’obtenir un acoblament 
i coordinacib dels Serveis que assegurin la seva 
eficgcia i evitin duplicitats costoses,. Quan, tras- 
passats tots els Serveis d’un Departament, se li 
doni la sem estructurac% organica definitiva, el 
Projecte que I’articuli hauri  d’ésser sancionat pel 
Parlament. 

Article 4.t - Donada la polssibilitat que en el 
transcurs de I’any el volum de Serveis traspassats 
per 1’Estat pogués aconsellar la confecció del Pres- 
supost integral de la Catalunya authnma sense 
haver d’esperar forcosament el fi de I’any, el Pres- 
supost per a 1933 s’aprwa sense donar-li la du- 
r a d  obligataria per a tolt I’exercici. Si la impor- 
t h c i a  dels Serveis traspassats, i la pertorbació 
causades per les juxtapwicions i modificacions exi- 
gides en el Pressupost inicial ho1 fessin necessari, 
e! Consell Executiu queda autoritzat per formular 
en aquest cas un nou Pressupost per al període 
que restés de l’exercici, amb la condició d’haver 
de presentar el projecte al Parlament, almenys 

amb quinze dies d’anticipaci6 a la data per a la 
qual es proposi la seva entrada en vig2ncia. 

Article 5.‘ - S’autoritza el Consell Executiu 
perqui, a proposta del Coaseller de Finances, pu- 
gui acordar, en la forma, (data i quantia que reque- 
reixin les necessitats de Tresoreria, la posta en 
circulaci61 d’Ohligacicas de I’EmprPstit de pesse- 
tes 30.000,ooo em& el 1928 per l’extingida Dipu- 
taci6 de Barcelona, així com aquelles altres y- 
racions de crsdit que la situaciiu del mercat de 
valo’rs faci recomanable o imprescindible en subrs- 
tituci6 de l’esmentada posta en circulacib. Les 
quantitats procedents d’unes o altres operacions 
hauran d’esmergar-se, prescindint de destinacions 
01 distribucions amb anterioritat fixades, de cm- 
formitat amb la distribuciir de cabals de I’esmentat 
EmprPstit que fixa el present Pressupost. 

Article 6.a - S’autmitza el Conseller de Fi- 
nances per presentar al Parlament, si ho estima 
de conveniPncia, abans de comencar el període de 
percepció de 1’Impost de cPdules personals, i amb 
l’anticipaci6 suficient, un Projecte de modificaci6 
de I’Ordenanqa que consisteixi fornamentalment 
en la variació del tipus de la tarifa segona, de 
manera que la base d’impcsiciót resulti justament 
proporcionada a la de les altres dues tarifes, i sem- 
pre dintre els límits que per a la Recaptacih as- 
senyalen les quantitats consignades en el Pressu- 
post d’Ingressos. 

Article 7.a- Sens perjudici del que en el seu 
dia pugui acordar el Parlament respecte al r&gh 
de les Hisendes locals de Catalunya i les seves) 
relacions de caracter financier amb la Generalitat, 
mentre no sigui dictada la llei que les reguli i no 
tingui la deguda fórmula d’aplicaciiu pressuposta- 
ria, cmrespondra als Municipis, de Catalunya sa- 
tisfer, en concepte d’aportacib forcosa i de repar- 
timent per a atencions sanitaries, les mateixes 
quantitats consignades en el darrer exercici. 

Article 8.8 - Quant a Pots els altresl impostos, 
arbitris, i ingressos que la Generalitat percebi com 
a successora de les extingides Diputacions, cata- 
lanes, continuaran en vigor i es regularan per les 
Ok-denances anexes al Pressupost, les quals segui- 
ran mentre no sigui objecte d’ulterior modificaciiv, 
feta a proposta del Consell Executiu i sancionada 
pel Parlament.)) 

(E l  senyor Pi i Sunyer to.ma al banc ver?zell.) 
El Sr. PRESIDENT : E1 senyor Conseller de 

Finances continua en 1’Gs de la paraula. 
EI Sr. PI 1 SUNYER: Senyors Diputat.;: 

1,a data en quP varen convocar-se i celebrar-se 
les1 eleccions, en quP es va constituir el Parla- 
ment, en quP es va elegir I’hmorable President 
de la Generalitat i en qu& es va formar el GO- 
vern,, totes elles escalonades i properes, han fet 
que, per la forca de les circumsthcies, a les quals 
nosaltres no podem eludir, es presentessin els 
Pressupostois al Parlament en, una data noi molt 
allunyada del final del present exercici. 

(Entra a la Cambra el senyor Conseller de !us- 
ticn’p i Drei.) 

Torts vcsaltres colmprendreu, com lie dit abans, 
que noi és  4 x 6  culpa dels holmes, es deu pu- 
rament en les circumstancies a que abans he al- 
ludit. Jo puc dir, ho havia dit ja anteriorment, i 
ara em plau repetir-ho en aquest moment, que 
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al Cansell anterior de la Generalitat, feia molt de 
temps que ens preolcuphvem de la qüestió de Pres- 
supostos, feia ja més de dos mesos. $s una qüestió 
QQ sals d’elemental delicadesa, sin6 una funci6 pol- 
lítica, el fet que el Coinsell anterior, que noi era 
el designat pel President elegit pel Parlament, no 
podia deixar ultimats aquests Pressupostos de 
manera definitiva. Havia de fer un estudi, un proc- 
jecte, una proposta, com una mena de ponencia 
que pr‘esentés després al Consell executiu noiu. 
Aquest Consell esecutiu es va constituir per pri- 
mera vegada dilluns, immediatament el mateix 
dia va dedicar la seva primera sessió a l’estudi 
dels Pressupostos. Noi va haver de fer-hi niodifi- 
cacions essencials. De totes maneres, perd, obeint 
al canvi dels Departameqts, obeint a una divisi6 
del Departament d’Assist6ncia i Sanitat, obeint 
a aquest canvi d’estructura departamental, anant 
nous Consellers al cap d’aquests Departaments, 
era obligada una revisi&, encara que fos brevís- 
sima. Del dilluns al dijous es pot dir que hi ha 
hagut la feina material de copiar-10. JOI, en aquest 
mament, perque 1’esfor.c que han fet per tal que 
el Parlament poigués examinar aquests Pressu- 
postos és digna d’elogiar, he de retre ací agrai- 
ment a la Secció de Finances i a tot el seu persoi- 
n,al, car ha fet un esfors vertaderament gran, ver- 
taderament digna de consideració per a polder gua- 
nyar poidríem dir un dia. De manera que, tant 
per part del Consell com per part del persolnal de 
la Generalitat s’ha fet el mixim d’esfoq possible 
(doinades les circumtandes tal com han vingut, 
i les dates de que us he parlat) perque el Parla- 
ment pugui examinar aquests Pressupostois amb 
el n ix im de temps. Ja m’atreveixo, doncs, a 
pregar tolts els Diputats, la ComissiC. de Pres- 
supstos que ha d’esaminar-lots primer i els que 
desprGs han de fer Gs de la paraula i han de inter- 
venir i deliberar, que, seguint aquest mateix exem- 
ple, inspirant-se en el mateix esperit, facin també 
tolt el que es pugui perquP en la data assenyalada 
pugui tenir el nostre poble, la Catalunya autbno- 
ma, el seu primer instrument pressupostari. 

Ja que aquestes circumstancies’ han obligat a 
aquest examen relativament rapid del Pressupost, 
teníem la intenci6, tot el Consell i el Conseller 
que us parla personalment, de procurar que hi 
hagués en l’exposici6 d’aquest Pressupost, en la 
seva discussió, la mdxima claredat. Jo vinc ací, 
avui, potser a cansar-vas, perd pensot donar-vos 
una evplicacib ben Amplia, ben detallada sobre 
el Pressupost. El fet que jo inicialment doni aques- 
tes explicacions, em sembla que ja serveix, des 
d’aquest moment, per alleugerir la discussió, per- 
qui. mcltes de les coses que podreu després dema- 
nar ja estaran donades per endavant amb les me- 
ves explicacioas. No cal dir, perd, que a part 
d’aquestes explicacioasl priliminars que ara dolno’, 
em poso, des d’aquest mament a la disposició, 
primer de la Comissió, després de tot el Parlament 
per afegir-hi totes aquelles explicacions que so- 
bre els Pkessupostor; se’m puguin demanar. 

Sobre aquests Pressupostois que, colin he dit 
abans, voldria que si algun dictat tinguessin fos 
d dels Pk-essupostos de la claredat, de la diafa- 
nitat, per a cofmenqar a situar la qüestió tal com 
es presenta, per a veure les seves directrius prin- 

cipals ja crec que cal partir del fet d’axaminar la 
situacib en, quP es troba la Generalitat, en qu2 es 
troba el Parlament en els moments en que ha d’a- 
frontar-tw la discussi6. Hi ha un Fet que ho pre- 
sideix tot, que ha domina tot, i que cap de nosal- 
tres no pot eludir ni descoinPixer que ens trobem 
davant un exercici econdmic que no tindra, durant 
toita la durada de l’exercici, una normalitat pressu- 
postaria. Nosaltres no aprovarem ara un Pk-essu- 
post que pugui regir durant tot l’any 1933 sense 
haver de fer-hi variacions. Tots sibem que en el 
tran,s,curs d’aquest any ha de venir el traspas de 
serveisi de 1’Estat a la Generalitat, que nosaltres 
tenim el desig i l’esperanp que sigui en el major 
nolmbre polssible ; per tant, aquest traspis hauri  de 
plantejar una serie de qüestions, de caricter finan- 
cier, una serie de problemes que es reflectiran en 
els Pkessupostos ; així, doncs, hem de crear un ins- 
trument que sigui apte per a impulsar, per a 
valorar tolt aquell traspis de serveis, totes aque- 
lles qüestions que po’driem dir-ne complementdries 
i que ens permetin de tenir un instrument que 
vagi eixamplant-se a mesura de les necessitats. 
Aquest fet que ho1 presideix tot, aquest carActer 
d’interinitat en el sentit que han de venir noves 
aportacioqs a moldificar-lo, llavors plantejard un 
problema : Si no hauria estat millor, si no seria 
una so’lució preferible el fer purament i simple- 
ment una prbrrolga del Pressupost actual. Des 
del moment en quP han de venir noves co’mplica- 
cioíns, en que han de venir qmes apolrtaciolns ar- 
ran del traspis de serveis, la sollució més simplis- 
ta, per altra banda la que hauria estat més cb- 
molde (per6 en aquest cas la comoditat s’ha de 
superar) no cal dir-ho, hauria estat, senzillament, 
la prdrrolga del Pressupost. 

Per6 fixem-nos que aquesta prjrroga del Pres- 
supost era materialment impossible. Nosaltres ens 
trobavem en la  iniciació de la Catalunya aut6- 
noma, en el moment en qu& aquesta té el seu 
Parlament constituit i tots els seus 6rgans po- 
lítics que poden respondre a l& seva manera 
d’ksser. I quan ens trobem en acuests moments, 
nosaltres havíem de tenir una base pressupos- 
taria que respongués a la manera d’ésser de les 
nostres institucions polítiques; i nosaltres tenim 
actualment en pr6rroga els Pressupostos anteriors 
de les extingides Diputacions catalanes. Tenim, 
repeteixo, en realitat, no un Pressupost, sinó que 
tenim quatre Pressupostos; tenim el Pressupost 
corresponent a la província de Barcelona i els 
Pressupostos prorrogats de les tres comissaries 
(antigues Diputacions de Tarragona, Lleida i 
Girona). 

En aquestes condicions, havíem de fer, en el 
moment d’anar nosaltres a cercar aquesta $im- 
plificació, en el Pressupsot, havíem de fer, abans 
de tot, la  unificació de Catalunya en aquest 
sentit pressupostari, diem-ne geogrdfic. I ales- 
hores ens hem trobat en qu6 forsosament havíem 
de  fer aquesta unificació, i que era molt millor 
fer ara aquesta unificació, fer-la en aquest mo- 
ment en qui: encara no s’ha comeqat a fer el 
traspas de serveis, que no fer-la més tard, en el 
moment en qui: comenci a fer-se el traspas de 
serveis, o sigui, no fer conjuntament, al mateix 
temps, les dues tasques que implica i que re- 
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presentaria el traspgs de serveis i la reestructu- 
ració del Pressupost; sinó que era més p rk t i c ,  
era més eficaq que ja en el moment en qu6 vin- 
gués el t rasph  de serveis ens trobéssim amb un 
instrument apte i preparat perqui. aquest trasphs 
de serveis es pugui fer de la millor manera i 
amb les menys pertorbacions possibles. I el mateix 
que diem de la unificació geogrifica del Pressu- 
post, es pot dir de l’estructuració departamental. 
Els Pressupostos de les extingides Diputacions 
són tots elis formats dins la pauta que la llei 
marca per als Pressupostos de les Diputacions 
provincials. Efectivament : nosaltres estem, des 
de! punt de vista pressupostari, dintre del marc 
provincial i res més que dintre del marc pro- 
vincial; no  hem de dir que a un Estat com Ca- 
talunya li cal, malgrat la modi,stia de la seva 
extensió, tenir un Pressupost d’Estat, un Pres- 
supost que tingui l’estructura estatal i no l’es- 
tructura provincial. c 

Així, doncs, al mateix temps que aquella 
unificació geogrkfica, nosaltres hem hagut de fer 
aquesta reestructuració per a treure-li aquest 
caire purament provincial i donar-li aquesta es- 
tructura estatal en forma de departament. 

Com tanbé  hem cregut que era preferible 
fer-ho ara,  i tenir-lo ja fet en el moment en qui: 
vingués el trasp&s de serveis, i no haver-ho de 
fer precipitadament i d’una manera apressada 
en el mateix moment en qui, aquests serveis es 
vagin traspassant. 

Qui: hem fet, doncs? Hauríem pogut somniar, 
hauríem pogut pensar en un moment, no medi- 
tant ben bé quines eren les realitats que el Pres- 
supost ens presenta i ens planteja, a adoptar 
una solució contraria en absolut a la de la pr6r- 
roga. Si la solució de la pri,rroga era una sol- 
lució radical en el sentit de la comoditat, en no 
fer-ho així, en canvi, cabia una solució radical 
en altre sentit, en el sentit d’anar a fer el Pres- 
supost integral de la Catalunya au thoma .  

Exposades aquestes idees, es necessiten pocs 
arguments per a rebatre’ls. Qualsevol de vos- 
altres mateixos ho comprendreu aixi. En el mo- 
ment actua!, quan encara no sabem amb certesa 
quins seran els serveis que seran traspassats, 
almenys el dia en qui: seran traspassats, car 
aixi, depi,n de la tasca de la Comissió mixta, 
quan encara no tenim nosaltres els recursos cor- 
responents a aquests serveis que es traspassin, 
és l6gic i és comprensible que nosaltres no podíem 
fer, de cap de les maneres, un Pressupost que 
es basés ja en la realitat, sinó purament i exclu- 
sivament en el propdsit o en l’esperanp. 

Per tant, aquestes solucions que tots nos- 
altres hem somniat i somniem, no les podíem 
presentar en aquests moments. Efectivament, en 
aquests moments no calia fer m6s sinó presentar 
un Pressupost de transició; em cal dir al Par- 
lament, amb franquesa i lleialtat, que aquest 
Pressupost de transició, no és el Pressupost que 
nosaltres somniem per Catalunya. 

Catalunya, quan haur& fet el balm5 de serveis 
que se li han de traspassar i els recursos que té  
i pugui tenir, veur& arribat el moment en qui: 
es podrk afrontar el Projecte del seu Pressupost 
definitiu. Per6, avui per avui, la realitat s’im- 

posa, i en el moment en qu8 ens trobem, encara 
no han estat traspassats els serveis; per tant, la 
realitat imposa que nosaltres tinguem un Presu- 
post on siguin contingudes Ics primeres neces- 
sitats ineludibles, un Pressupost que sigui la 
reestructuració de la realitat avui dia existent, 
i que aquesta reestructuraci6 de les realitats exis- 
tents, vingui únicament determinada per aquelles 
necessitats de carkcter ineludible, per aquelles si- 
tuacions de fet, per aquelles institucions de ca- 
rBcter polític, com per exemple, el Parlament 
que és un fet ja existent, i que no es pot des- 
coni:ixer, i que ha de tenir, per tant, la seva 
consignació pressupost8ria; i tants d’altres que 
podríem esmentar iguals a aquest exemple, que 
venen també íntegres en aquest Pressupost. Perd 
fora d’aquesta part ineludible, rígidament, auste- 
rament controlada, a fi que no pugui filtrar-se, 
sota l’excusa d‘ineludible i necesshia una altra 
cosa que evidentment no ho sigui, és l’única mo- 
dificació que podria haver en el Pressupost actual 
respecte als anteriors. Perqui:, com ja he dit 
abans, aquest no és un I-’ressuposi de realitzacih 
definitiva; no és el Pressupost que nosaltres soin- 
niem per a Catalunya, sinó que é5 un Pressupost 
de transició acomodat a aquest període d’anor- 
malitat que el traspBs dels serveis ens planteja. 

Ara bé : aquesta concepció del Pressupost, que 
no és una concepció1 personal, sinir que és, en defi- 
nitiva, una necessitat ineludible, comporta una 
conseqiiPncia que vull ésser el primer a dir-la ací, 
i que no vull amagar, perque tots vosaltres la 
veuríeu de seguida, i aquesta cmseqii&cia, és que 
en els Pressupostos queda ben visible una d r i e  de 
desigualtats en e! que es refereix a atencions d’u- 
nes cumarques respecte a altres comarques, d’ms 
funcionaris respecte a altres funcionaris, d’uns or- 
ganismes, respecte a altres organismes. 

Evidentment, quan nosaltres fem aquest tre- 
ball d’acoblament, quan fem aquest treball de 
comptar senzillament amb el que avui existeix i 
fusionar-ho tot en un sol Pressupost, hem d’wli- 
ficar per forya aquestes desigualtats. Ha,via pas- 
sat  tambC pel nostre cap, pel nostre pensament, 
al debatre, durant llargues hores, les possibilitats 
del Pressupost, que fóra convenient treure-li aques- 
tes desigualtats i fer ja des del primer instant, 
una cosa més1 uniformada ; i després de pensar-ho 
llargament i de debatre-ho a consci&ncia, hem cre- 
gut que l’única cosa bona que es podia fer ací, era 
deixar aquestes desigualtats tal com estaven. 
Aviat ens varem fer cirrec que hi ha dues rams 
que abonen aquest punt de vista ; una de les! raons 
6s que si nosaltres volguéssim corregir aquesta 
desigualtat, possiblement ens trobadem que la 
forma de correcció que resultaria més ci,mcxla, i 
segurament la més necesshria, cas d’aflar a la cor- 
recció, fikra el procediment de corregir aquestes 
dificultats al límit superior. I aixi, ens portaria 
foryosament a un augment de despeses, fet que en 
l’actualitat, tenint en compte els recursos amb que 
compta la Generalitat, noCs acceptable, ja que no 
seria possible l’equiiibri, l’anivellacib del Pressu- 
pmt. 

Per6 no hi ha sols aquest punt de vista finan- 
cier ; hi ha un altre punt que té més impr thc ia  
ara. Estem abocats, com deia abans, i insistiré 
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molt en aquest punt, perqui: torna a repetir que 
tot el problema dels Pressupolstos estii dolminat per 
aquest traspis de serveis que hem encetat, i junt 
amb aquest traspas de serveis vincira un traspjs 
de gran nombre de personal que eserceis aquests 
serveis ; i aleshoires ens trobarem amb una massa 
heteroclita, heterogenia, completament diversa, de 
personal, que haurA de venir a integrar els orga- 
nismes de la Generalitat, i vindri amb diferPncies 
molt superiors a les diferencies que actualment té 
e! personal de la Generalitat. 

I si nosaltres haguéssim fet ara un projecte 
d’uniformaciól, fóra com si noi haguéssim fet res, 
perquP als tres mesos ens vindria tot aquesta mas- 
sa de persolnal nou portant altres diferPncies, i 
hauríem de comenqar a fer una altra vegada la 
mateixa cosa que ja havíem fet i donat per aca- 
bada. 

Per aixi, estic convencut d’una manera ferma, 
que és necessari fer un Estatut de funcionaris de 
la Generalitat, que sigui just, generós i doni a 
aquests el que llur rendiment els faci mereixe- 
dors ; pesi, al mateix temps he de dir que crec 
que el moment de fer aquest Estatut noi ha ar- 
ribat encara, i que aquest molment ser; arribat 
quan el volum de serveis sigui suficient per a po- 
der enfocar el problema amb una perspectiva més 
Amplia que no ara. 

Per aixd jo m’avanqo ací a denianar a tots els 
senyors Diputats, m’atreveixo a recomanar-los 
que reflexionin profundament i que no es deixin 
portar pel sentiment, molt noble, per6 en aquest 
moment desplayat, de voler corregir les desigual- 
tats que es vegin en el Presssupost. Jo tinc la 
seguretat, i permeteu-me aun símil potser una 
mica vulgar, que si nosaltres comencem a voler 
corregir les desigualtats, seria co’m en escbrrer-se 
un punt d’una mitja, i aixd ens portaria a quP 
tot el Pressupost ens desaparegués. 

Si volem que aquest Pressupost sigui viable, 
hem de fer-nos carrec que ha estat confeccionat 
en una situació anormal i que, per tant, no podem 
corregir-lo en el moment d’avui. Per altra part, he 
de dir que no m’espanta que es vegi aquesta des- 
igualtat ; ja sóc un home que m’agrada la claredat 
i les situacions definides, a mi, el que m’espantaria, 
6s que hi fossin amagades aquestes desigualtats, 
per&, com que queden visibles, és, ja una, cocsa que 
no m’espanta, perquP precisament el fet d’haver-se 
posat en evidPncia serveis perquP es rectifiquin i 
es vagi al inillorament d’aquestes desigualtats. 

Era, quan teníem nosaltres unes conclicions a 
Barcelona, unes altres a Girona, unes altres a 
Lleida i a Tarragona ; era, quan les escoles tenien 
cada una una organització i quan no existia cap 
relació entre unes i altres. E n  aquests moments, 
vertaderament eren de témer aquestes desigual- 
tats. E l  fet d’iniciar-la ens dóna el panorama del 
que era Catalunya en el moment d’implantar-se 
I’Estatut, i precisament aquesta documentació, 
que ens ha reportat els Pressupostos, és el que 
pot servir de base més eficient i més sdlida per 
arribar, després, a la formació de 1’Estatut de 
funcionaris del qual parlem i per corregir totes 
aquestes injustícies, com nosaltres esperem en el 
Pressupost prdxim i que hi desapareguin aquestes 
desigualtats. 

Hi ha un altre punt sobre el qxal voldria donar 
uiies aplicacions perqui., tot i 10 tenint molta 
importhcia, poden portar un aclariment des del 
punt de vista Gcnic de la confeeci6 del Pressu- 
post. En la confeccib del Pressupost hem partit 
del concepte que per donar-li aquesta masima sim- 
plicitat a la qual aspirem, calia desprendre’s de 
totes aquelles institucions que formen cPllules tan- 
cades dintre d’elles mateixes i qie tenen a l  ma- 
teix temps un pressupost llarg, un pressupost 
que posat dintre del Pressupost de la Generalitat 
vindria a enfarfegar-10. Amb aquest criteri s’han 
format els Pressupostos de totes aquestes cPlIules, 
de totes aquestes institucions, que constitueixen 
una unitat, un anex al Pressupost. D’aquesta ma- 
nera resta separat del Pressupost de la Genera- 
litat l’enfarfegament del pressupost d’una insti- 
tució com 1’Escola del Treball qu? conté 193 par- 
tides ; el d’una altra institució com la de la Casa 
de Caritat, que té també més d’un centenar de par- 
tides ; relacions de jubilats i de pensionats que 
shn llarguíssimes. 

E n  el moment en quP nosallm volem que el 
Pressupost sigui un instrument clar i coocret i 
que constituesi una obra de conjunt, el posar-hi 
tots aquests centenars de partides que RO són més 
que partides de detall, hauríem anat a parar a la 
pPrdua de la simplicitat quc nosaltres volem que 
tingui aquesta obra. E n  el moment en quP cal 
un instrument jgil, manejable, un instrument 
apte per a fer l’acoblamet, hem cregut que con- 
tribuíem a donar d’una maner: estraordinaria 
aquesta manejabilitat al Pressupost, prenent totes 
aquestes partides referents a irstitucions com- 
pletes i portant-les a un Pressupost anex. Malgrat 
aish, resten més de mil partides del Pressupost 
i moltes més, i he de dir que, gracies a aquest 
procediment que hem seguit, s’ha pogut donar-los 
aquella manca d’enfarfegament i ]’agilitat que té, 
amb la qual cosa creiem haver prestat 
servei a l’obra que anem a portar a term 

Continuant les explicacions sobre la 
ha presidit la confecci6 del Pressup 
a donar alguns detalls de com s’ha fet ; comensa- 
rem pels Ingressos i despres anirem a les Des- 
peses. 

La idea que ha presidit, en general, els 
sos, és la que no era ara el moment oportú per a 
fer un esforq considerable a obtenir ingressos 
jancant els impostos o bé amb l’augment del 
actuals. FAcil és també justificar aquests punts 
de vista i faci1 és justificar-los amb dues raons, 
perquP totes dues són de pes. Per una banda, ens 
troibem en el moment en qui: es llanqa l’instrument 
polític de la Catalunya autdnoma, en el moment 
en quP el nostre poble té posada tota la seva fe en 
la realització de l’obra que ha de portar a terme 
la Generalitat, no creiem que en aquest nioment, 
en el moment en quP va iniciar-se la nostra ruta, 
es comenci exigint-li un esforf amb l’augment de 
gravamen de caracter pressupoztari. Per altra 
banda, s’acosta l’hora en quP s’ha de verificar el 
traspas de serveis, que aquest traspAs de serveis 
porta anes traspassos de recursos. Aquests re- 
cursos s’obtenen mitjaufant contribucions , im- 
postos i participacions ; peri, tots aquests recursos 
no s’han pogut evaluar i hem cregut que, ai& 
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mateix, era necessari ajornar el problema en el 
que es refereix als Ingressos. 

De totes maneres, ja he dit abans que era 
obligat una s&rie d’atencions de carkcter inelu- 
dible, i aqcestes atencions de carkcter ineludTble 
portaven, en conseqühcia, un augment de des- 
peses. Si nosaltres no volem que aquest Pressu- 
post no s’zpuntali en la inflació, si  volem fer 
un Pressupost honradament nivellat, si volem 
fer un esfor$ en aquest sentit, no tenim mes 
remei que portar uns augments als ingressos. 
Aquest augment d’ingressos, alguns de detall 
(sobre els quals no voldria fer una exposició 
massa minuciosa, puix que crec que és millor 
aclarir tots els punts que s’hi referiran al llarg 
del debat que es plantegi), efecten només a tres 
punts. Un d’ells, del qual en parla l’articulat, 
precisament all& on es demana l’autorització cor- 
responent, és el que es refereix a les C6dules 
personals, i, concretament, a les corresponents a 
la  tarifa segona, que presenta un evident des- 
nivell sobre les tarifes primera i tercera. Nos- 
altres creiem que aix6 era una injustícia que 
cal remeiar, i creiem, en aquest aspecte, que es 
pot fer una modificació d’aquesta tarifa segona, 
equiparant-la d’una manera justa i proporcional 
a les altres dues tarifes. 

Per6 com que de totes maneres nosaltres hem 
entrat en el període d’incertesa i d‘interinitat 
que anem a afrontar, no volem prendre una 
solució de carkter definitiu; com que nosaltres 
no sabem, segons com vinguin els recursos futurs 
de la Generalitat, si veritablement ser& neces- 
sari o ser2 obligat fer aquests augments, per 
aixd nosaltres els posem en aquesta forma con- 
dicional. 

Tots sabem que la recaptació de &dules es 
fa en el segon període de l’any. Aleshores nos- 
altres demanem autorització al Parlament perqu6, 
segons com vagin els recursos cedits a la Gene- 
ralitat, davant de si aix6 representa una veri- 
table necessitat o no la representa, pugui el 
Parlament sancionar una modificació d‘aquesta 
tarifa segona que doni aquests recursos suple- 
mentaris que nosaltres posem, de moment, in- 
decisos. 

Altres recursos de més poca quantia que 
aquests els constitueixen els de l’arbitri sobre 
aprofitaments hidrjulics. El marc provincial, 
1’8statut provincial, permetia ja que les Dipu- 
tacions tinguessin aquest arbitri sobre aprofita- 
ments hjdr&ulics. Hi havia alguna Diputació 
- la de Lleida, per exemple - que el percebia 
amb un tipus de 2’50 pessetes, anomenat ((qui- 
lovat d’aigua,). Altres - per exemple la de Gi- 
rona - el percebien amb un tipus més reduit, 
i al mateix temps tenien - per a dir-ho bé - 
desig de percebre’l, perb els costava molt fer la 
recaptació, 

Tots aquests arbitris que permetia abans 1’E8s- 
tatut provincial, encara que avui la Cfineralitat 
no s’hi hagi d’atenir, encara que podria posar els 
arbitris que volgués i augmentar-los, nosaltres 
hem cregut que, avui per avui, no podíem fer res 
més, seguint aquell criteri del qual havia parlat 
abans, 0 8  sigui recollir el mateix tipus que perme- 
tia 1’Estatut provincial, perd, aixd sí, estendre’l 
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per tota Catalunya, tal com les1 Diputacims tenien 
intencih de fer-ho, i, al mateix temps, donar4 el 
tipus miixim que tenia la Diputacib de Lleida i 
encarregar a tots els serveis de la Generalitat que 
facia efectiu aquest arbitri. 

Aleshores, gracies a aquest arbitri, nosaltres 
pnsem tenir un augment d’ingressols que s’afe- 
giri als altres dels quals parlava abans i dels quals 
parlaré després. 

L’altre dels tres augments de quP jo parlava 
és, potser, jo no diré més difícil de comprendre, 
perd potser sí una mica més complicat de concepte. 
Aquest és el de l’aportació que faci, en concepte 
de traspas de serveis, 1’Estat a la Generalitat. 
Nosaltres ens trobem amb que, al paragraf segon 
de la relacib de recursos, que ha de tenir la Hi- 
senda de la Generalitat, que fixa l’article 16.“ de 
l’Estatut, diu que s’atribuira a la Generalitat un 
tant per cent de la quantia que resulti d’aplicar 
la regla anterior, per ra6 de despeses imputables a 
serveis que es transfereixin, i que tenint cmsig- 
nacib al Pressupost de 1’Estat no produeixin pa- 
gaments a Catalunya o els produeixin en quan- 
titat inferior a l ’ i m p t  dels serveis. 

Aixa vol dir que, així com, per una part, hi 
liaura un grup de serveis, en que es transferir& 
alhora el servei i els recursos per a pagar exac- 
tament aquest servei, o sigui que no hi haura dife- 
rPncia entre els serveis traspassats i els recursos 
cedits, hi ha, a més, una altra part de serveis que 
tenen ccmsignaci6 global al Pressupost de I’Estat, 
perd que no tenen consignaciól detallada concreta, 
referint-se a Catalunya, i, per tant, que és l6gic, 
és just (i per aixb és consignat a l’Estatut), que 
es doni a la Hisenda de la Generalitat una part 
d’aquests recursos. Ara bé, aquests recursos que 
s’han de donar per aquesta quantia, s6n de ducs 
classes, ; podríem dir que s6n formats de dos su- 
mands : el majm indubtablement, del qual encara 
en aquest moment no podem parlar-ne, és el que 
vindrii més endavant per tots aquests, serveis que 
es transferiran i que avui dia no s’han transferit 
encara. Perd hi ha una altra part, indubtablement 
més petita, perd indubtablement també existent i 
real, que és per aquelles ampliacions de la mateixa 
funrib, de les facultats que l’autonomia ha dmat 
a la Generalitat per a aquells serveis en prepara- 
ció, per als serveis, que després s’hagin de despla- 
Sar, i que la Generalitat no hauria de sostenir 
sense haver de venir aquest traspas de serveis. 
Aixd es pot trobar a tots els Departaments, aixb 
ha  trobaríem ja inicialment a les, despeses de re- 
presentacib, per6 ja particularment ho. trobaríem 
a tots els Departaments ; ha trobasíem al Depar- 
tament de Justícia, el qual, en realitat, és creat 
essencialment perquP vinguin després a buidar- 
s’hi tots els serveis traspassats de Justícia ; ho tro- 
baríem al Departament de Governaciir, el qual, 
en data propera, segons acord de la Comissi6 mix- 
ta, al comen$ de l’any i dintre, per tant, de l’exer- 
cici d’aquest Pressupost, s’haura de traslladar tot 
el que fa referencia a l’administració local; al 
mateix Departament de Governaciir, alguna part 
de la Sanitat : al mateix Departament de Cultura, 
el que fa referencia a Museus i Biblioteques, que 
ja tenia la Generalitat, que ja representaven ser- 
veis, indubtablement a part dels que han de tras- 
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lladar-se ; i B i s í  el Departament de Treball i quasi 
tots els Departaments. 

Doncs bé : sumant aquesta part, que no es 
refereix a serveis que es traspassaran després, 
que aixb no fora ldgic posar-ho al Pressupost 
nostre, ni  els serveis que vindran i que en venir 
ja portaran aquesta part  de recursos, sinó aquella 
part que implícitament podriem dir que ja la  
Generalitat la  realitza, i és més encara, que no 
sols la realitza, sinó que motiva partides al Pres- 
supost, és just que nosaltres, des del moment 
que tenim aquesta partida de despeses, tinguem 
després una contrapartida d’ingressos que equi- 
libri, que anivelli aquestes despeses. Així nos- 
altres hem portat aquesta partida als ingressos, 
perd jo voldria fer constar aquí, d’una manera 
ben categdrica i ben clara, perqui: no es puguin 
donar interpretacions que no són reals, que no 
havem posat partides de serveis que vindran, 
sinó que no hi ha més que la part de serveis 
que són actualment existents. Jo vull deixar 
exposat aquest punt amb la claredat necessaris 
perqui: es vegi, per una part, la justícia d’aquestes 
consignacions i, per altra banda, l’abast limitat, 
limitadíssim, i per aixd també és limitada la 
xifra de /les consignacions aquestes. 

Hi han dos altres punts, que jo voldria tocar 
també, en el que fa referhcia als Ingressos. 
Un d’ells és el de l’aportació municipal forCosa. 
L‘altre, és el de I’emprGstit. Ens trobem que 
fins avui les Diputacions provincials, la Gene- 
ralitat que les ha succeit, tenien com un dels 
seus recursos més forts, més ferms, I’aportació 
municipal, els recursos cedits pels Ajuntaments. 
Aquí he d’expressar, en nom del Govern, el 
desig, el ferm convenciment que té  aquest de 
portar a la realitat una modificació del rGgim 
local, de les relacions entre les hisendes locals 
i la hisenda de la Generalitat, que fent possible 
la vida de la Generalitat, faci també possible 
la intensificació de la vida local. Aixd, tant en 
els pobles més petits en qui: es pugui desenrotllar 
aquest vida, com en aquells pobles de tipus 
mitjB. que són centres d‘activitat, que hi ha a 
tot arreu de Catalunya, o, anant a un tipus 
més elevat, en el cas particular de la ciutat 
de Barcelona; problema, el de la vida muni- 
cipal de Barcelona, que ha de preocupar i pre- 
ocupa, amb el desig de donar-li solució adequada, 
al Consell de la Generalitat. De manera que el 
Consell de la Generalitat t é  el desig i té  la in- 
tenció i el prophsit de procurar donar a aquest 
ri:gim d’hisendes locals tota l’amplitud, tota l’elas- 
I icitat que faci possible el desenvolupament de 
la vida local. 

Ara bC ; crec que en aquests instants, tal com 
deia abans en parlar d’altres matPries, crec que 
avui noisaltres polddem prescindir de l’aportaci6 
municipal forgosa, que era un dels més farts re- 
cursos de la Generalitat ; de manera que nosaltres, 
donat aquest convenciment de traasfmmaci6 de la 
vida local’, en canvi, avui per avui, perquP nosal- 
tres voildríem canviar-la, hem d’afrontar el pru- 
blema tal com esta plantejat i noldrir els noistres 
ingressois amb aportacions municipals forcoses) 
dintre dels mateixas tipus, sense augmentar ni 
un cPntim, com en els exercicis anteriors. Per 

acabar la part d’Iugressos, m’he de referir sola- 
ment al que fa  referencia als empr2stits. 

Nosaltres ens trobem amb una sPrie d’aten- 
ciolns de carkter extraordinari que fan que hagim 
d’aplicar un emprsstit, i en plantejar aquest pro- 
blema ens trobem que la Generalitat té com a 
l1erPncia de la subsisthcia de :a Diputacib de 
Barcelona, 1’emprPstit emPs anomenat del Patroi- 
nat del Montseny, i Beneficsncia, si b6 noi estaven 
posades tortes les emissions en circulaci6. 

Sens perjudici d’altres qüestions de caracter 
financier, que noi és aquest el moment més adient 
de tractar, hem de dir, meiem, que des del’ ma- 
ment que hi havia un emprPstit em&, donada 
la situacib general del mercat, rosaltres havíem 
d’acceptar aqueix mateix empdstit com a base 
de la realitzaci6 d’operacims de crPdit que po- 
guessin fer-se, per6 amb dues condicions : Una, 
que aquell emprPstit que reflectia en el primer 
tempsl. purament una megalomania imaginativa 
que a base del Patronat del Montseny s’havia fet, 
amb una arquitectura completament inconsistent. 
servísi noi sollsament per un objectiu limitat, sinb 
que sem’s per a tots els fins, per a tds els objec- 
tes de la Generalitat volgués. 01 sigui, dit en u11 
mot, rompre aquella argolla de ferm que solament 
li donava una adaptació malt limitada perquP ser- 
vís a totes les atencims generals. i I’altra condic% 
amb quP nosaltres fPiem aquest emprsstit, era tal 
com es diu en les autoritzacions llegides abans, o 
sigui, que nosaltres podem posar en circulació 
aqliest emprPstit o bé. si la situació del mercat de 
valors ho feia aconsellable o immescindible, fer 
totes aauelles oaeracions de crPdit que servissin 
per a obtenir sotlucions més eficients i més avan- 
tatjoses. 

I he de dir-vos, per aca6ar aquesta part refe- 
rent a I’emprGstit, que ens hem preocupat d’una 
manera extraordinaria perquP la seva quantia fos 
redui‘da i no es nogués dir que diferís del terme 
mitja del percentatge dels emprPstits tradicionals 
a les nostres institucions. 13s dels que té un per- 
centatge més redui‘t. 

Anem ara a donar-vos unes explicacions, car 
:a he dit abans que seria un xic extens, perque 
jo volia fer-les minucioses, sobre la part ‘de Des- 
peses del Pressupost. 

Comencen els primers canítols, amb les aes- 
peses des les institucions cabdals del nostre ins- 
trument politic, o sigui la PresidPncia i el Par- 
lament. I sobre aquest particular jo us he de 8;s 
que uns i altres són calculats de la manera que 
hem cregut més justa. D’una manera, per una 
banda, que no tinguin una ostertosa fastuositat, 
pera, d’altra banda, que tampoc no tinguin una 
mesquinesa. Creiem que’ el nostre aable, que és un 
poble modest per6 amb Derfecta dignitat d’ell ma- 
teix, si per una banda li semblaria malament que 
despenguéssin malament aquelles atencions exi- 
gides per obres practiques, en carvi, trobaria que 
no internrehn la seva manera d’ésser si a la seva 
representació política la dotéssim d’una manera 
easiva i no tinpués aquell caire que mereix. Hem 
fugit d’una i d’altra cosa i hem anat per aquests 
dos camins a cercar el centre de qravetat del nostre 
poble i fer el que li escau a ell i al seu sentiment. 

’Isli Deparfament de Justícia i Dyet és, com fa- 



omprendre’s, en aquests instants, el 
que té una consignaci6 més mi- 

grada. Aixh es  comprh perquP és com un embriiv, 
com un germen, com una llavor en els quals des- 
prés hem de trobar un desenrotllament major que 
el q;ue tenen en aquests instants determinats ser- 

dels organismes més eficients 
?)noma. No solament s’ha tin- 
n el Departament de Justicia 

i Dret, sinólque s’ha fet altre tant pel que fa z-efe- 
rencia a la Comissi6 de Governacib. 

El Departament de Governacib est; cridat tam- 
bé a atendre major nombre de serveis i a tenir 
una major importhncia, i hem procurat que tots 
aquests serveis que actualment es realitzen i els 
que indubtablement seran atesos després, tinguin 
h’instrument apte perque després adquireixin el 
desenrotllament que han de tenir. 

Per&, dintre del Departament de Governaci6 hi 
ha un aspecte que vull remarcar especialment, 
aquests és el que fa referencia a la Sanitat. La  Sa- 
nitat haur3 de tenir, amb’ el trasphs de serveis, un 
augment d’una impm-tancia molt mks gran que la 
que té avui. En  el capítol de Sanitat hi ha un ar- 
ticle el qual respon a un sentiment unanime del 

* ConseIl, i tendeix a un dels prop6sits més elevats 
i més nobles de l’honorable President de la Gene- 
ralitat. Em refereixo a la Lluita antituberculosa. 

La Lluita antituberculosa ha estat objecte d’una 
preferent atencib, i podem dir qrde, en aquest punt, 
hem fet un mhxim esfor9 en relació! al que per- 
metia el marc pressupostari. 

Hem augmentat, per una banda, les consig- 
nacions del dispensari de Barcelona i hem creat 
els dispensaris o centres antituberculosos, més 
ben dit, hem posat les coasipacions per tal  
que puguin crear-se. Ha  estat atesa també la 
Comissaria de Girona i hem ampliat les de Lleida 

m iniciat una obra de lluita anti- 
1’Escola del Treball, creient atendre 

d’aquesta manera una necessitat d’aquest centre 
viu i representatiu de la Catalunya que treballa, 
que tanta eficihcia té, com ho demostra el fet 
que ja ha portat un Diputat al Parlament de 
Catalunya; aquest organisme, que representa el 
mitjB on els obrers de la nostra terra troben, 
no solament un ensenyament professional, sinó 
també una amplitud d’humanitat per mitjB de 
la cultura. Aquest organisme, doncs, havia de 
inergxer també la nostra preocupació per la 
labor intensa que realitza. 

I després, sobre totes aquestes atribucions, 
nosaltres hem fet encara més. El  prop6sit ja 
existia damunt del paper; per6 sobre el paper 
de Pressupostos aiiteriors hi havia consignacions 
de carhcter extraordinari pel Sanatori del Mont- 
seny, dintre del tipus d’aquell del Patronat del 

ava abans. Nosaltres, en 
amb grans xifres, hem 

aquestes xifres poguessin traduir-se 
concretes, i ens hem ocupat d’aquesta 
de Sanatoris. EI sanatori és i estar; 
sigui, al mateix temps que a q e s t e s  

contínues - i els parcrs 
de persones enteses feien 

e fos així --, poguessin ser- 

vir no per aquest f i  concret i limitat, sinó per a 
totes les altres institucions de caracter semblant 
i dirigides a la mateixa finalitat. De manera que 
en aquesta mat&ria, jo puc assegurar al Parla- 
ment que dintre del Pressupost - ultra all6 
que pugui donar l’Estat pel traspgs de serveis 
per aquesta ob ;L les possibilitats 
pressupost &ries prendre’s seriosa- 
ment, amb mo u, perit amb una 
base ben ferma ituberculosa a Ca- 
t alun ya. 

EI Departament de Finances no ha exigit 
grans canvis. Tenia ja la Diputació el Servei 
de Recaptació de l’Estat. Si no hagués estat 
així, nosaltres hauriem hagut de prevenir el fet 
de qui: poguessin passar a la Generalitat tots 
aquests Serveis de Recaptació; perd ja hi són. 
Aix6 facilitava la tasca de fer el Pressupost, i 
per a aixd s’ha demanat al Govern de la  Re- 
pública que pogués passar la  recaptació a la 
Comissaria de Lleida que actualment no la té. 
Tinc la seguretat que podrem assolir aquesta 
unitat de caracter recaptador. E n  conjunt, t an t  
el pressupost de Finances corn el de Governació 
s’han preparat, s’han estructurat i s’han unificat 
d’una manera que constitueixen ensems una or- 
denació dels serveis de manera eficient i prhtica.  

Paraules més llargues exigeix el Departament 
de Cultura. I,es nostres institucions, la Diputa- 
tació de Barcelona, antigament ; la Mancomunitat, 
després ; la Diputació, altre vegada ; la Genera- 
litat, darrerament, han tingut sempre una lloable 
tradició cultural. Nosaltres continuarem aquesta 
tradició cultural amb fe, perseveransa i entusias- 
me. Per6 nosaltres volem donar a aquesta tradició 
cultural de les nostres institucions polítiques, un 
sentit modern ; li volem donar, ensems, una am- 
plitud coljectiva i social major. Nosaltres - ho 
digué aixi el senyor Vice-president del Consell en 
el seu discurs de programa de Govern -, nos- 
altres aspirem a fer una cultura de masses ; perd 
en dir que volem fer una cultura de masses, jo 
voldria deixar aquest punt ben concretat i ben 
exposat amb tota claredat. En dir una cultura de 
masses, nosaltres volem dir una cultura de selec- 
ció, per; una cultnra de selecció que es faci de 
baix a dalt. Volem que les mateixes masses, pel 
fet de la cultura, crein la seva selecció ; per6 no 
aquella selecció existent anteriorment, que no te- 
nia contacte amb el poble, sinó que sigui un orga- 
nisme viu en la cultura catalana, estesa, amb tota 
l’amplitud a la massa del nostre poble : que sigui 
la selecció de la cultura. Dir aixa, no crec que 
sigui desplasar-me, perque crec que tots nosaltres 
hem de fer un esfors per reaccionar davant dels 
fets que no havien donat aquesta orientació a la 
cultura. I és que nosaltres, si us hi fixeu bé, ha- 
víem fet aquesta cultura tant a la Mancomunitat 
i a la Diputació com a 1’Ajuntament de Barcelona, 
a base de suplir, res més que de suplir, defi- 
ciPncies dels serveis de cultura de 1’Estat. Era 
1’Estat el que havia d’ordenar aquesta cultura 
hasica, que nosaltres en diem de masses. Nos- 
altres no podíem fer sinó coses disminu‘ides, coses 
petites, cosec - si voleu - perfectes, per6 que 
no afectaven el fons del problema de la cultura. 
X em doldria molt que tots els nostres homes d’i- 
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deals culturals, que tots els nostres homes que 
senten d’una manera pregona aquests problemes 
de cultura, no reaccionessin ells mateixos contra 
aquesta concepció que vint anys de pensar d’a- 
questa manera s’ha infós en tots nosaltres. Dei- 
xem-nos de veure els problemes en petit i de ma- 
nera marginal, ja que aixd podria desorientar en 
problema de la cultura ; all? que hem de fer de 
manera essencial i pregona és enfocar el problema 
de la cultura amb tota l’amplitud que necessita 
el nostre poble. E n  dir aixd, repeteixo que no 
és que nosaltresi valguem fer una cultura rebai- 
xada. Totes les atencions de caracter superior que 
havia en els Pressupostos de la Generalitat, totes 
les que no han estat augmentades, han estat res- 
pectades ; perd el que volem és donar a aquestes 
institucions de caracter superior una base sdida, 
amb una cultura popular extensa, i en fer-ho així 
creiem que fem una obra essencialment catalana, 
perquk si d’una cosa es pot vantar el nostre poble, 
és de la seva capacitat per a fer noves seleccions 
per a substituir les existents quan han deixat de 
complir la missi6 que els pertocava. 

Nosaltres hem procurat, colm he dit abans, re- 
flectir aquesta orientació1 en els’ nostres Pressu- 
postos, i per aixd en algunes partides en lesi quals, 
es proposa una quantitat que abans es dolnava per 
a noves institucions de cultura, per6 de manera 
indetermina’da, nosaltres hi diem : Pkr damunt 
d’aquestes institucions de cultura que ara no ve- 
nien batejades ni precisades, en cap olrientació, coll- 
loquem aquelles institucions de cultura que es de- 
diquen preferentment a la millora social 01 cultura 
popular, per a les quals assignem 140,000 pes- 
setes. Per altra banda, per viatges d’obrers a l’es- 
tranger, per a estudis de caracter social, hi posem 
un darrer article donant-hi aquesta significació, 
agafant precisament l’article que fa referencia a 
beques i pensioas, i afegint-hi la quantitat de 
51,000 pessetes per a completar la xifra de 150,000 
que forma el total de l’article dedicat a beques. 
Quantitat, si voleu, relativament reduida, per0 
que, junt amb la consignació que hi destina 1’Es- 
tat, podria tenir major importincia, perquk ales- 
hores podria procurar-se que tinguessin accés els 
estudis tkcnics i superiors aquelles persones ben 
estudioses de tots els1 estaments, contribuint així 
a la colmposicib de la nova selecciib, folnamental en 
una cultura extensa. Encara hi ha altres partides 
que potser valdria la pena de co’mentar. Hauré de 
fer-ha breument. He dit abans que tot el rkgim 
actual, tota l’estructura actual de l’obra de Cultura 
de la Generalitat ha estat respectada, en algun 
cas augmentada, i que també s’ha donat el desen- 
volupament necessari a aquells oirganismes e ins- 
tituciolns en les quals hi havia partides petites, da- 
nat el moment en quk vivim ; per exemple, 1’Ins- 
titut Escolla, de creació de la Generalitat, que avui 
dia compta amb un nombre considerable d’alum- 
ries( ; 1’Escola normal, que prepara els mestres que 
han d’ésser els mestres de les Escoles de Catalu- 
nya ; 1’Escolla d’Administració1 Pública, amb el 
seu nombre elevat d’alumnes, que també han de 
servir els quadres burocratics de la Generalitat de 
Catalunya. 

Potser és ací, en el camp de la cultura, on 
aquelles desigualtats a les quals m’he referit al 

comeqament del meu discurs tenen una gravetat 
major. En realitat, les institucions de cultura de 
l’antiga Diputació, Mancomunitat i Generalitat 
venien a ésser així com una polsina d’astres 
dispersos sense connexió, sense coneixement dels 
uns amb els altres, actuant cada Ln d‘ells d‘una 
manera espontknea i personal, i, en fer-ho així, 
resultava que hi havia diferhcies extraordinkries. 
Aquestes difedncies ens han efectivament sor- 
pr&s, i en el cas de les escoles hem cregut que 
aquesta diferhcia era excessivament acusada. 
Perd de totes maneres, hem volgut ésser fidels 
al principi de qu& havíem parlat abans, i hem 
respectat d’una manera íntegra eh Pressupostos 
actuals; perd com que hi ha casos en els quals 
hi ha vertaderament desdoblament de funcions, 
com, per exemple, classes de 1’Escola del Treball 
que abans s’havien de donar un% vegada, ara 
han de repetir-se per la crescuda d’alumnes, per 
a subvenir totes aquestes coses, que ja són serveis 
que existeixen en la realitat i que Yaltra manera 
s’aturarien, és per aixb que hem acceptat totes 
les realitats existents, hem acceptat el que avui 
té  una existhcia, hem acceptak tots aquests 
serveis, quan aquesta realitat és en el ram de 
la cultura. 

Per altra banda, hem agrupat en un article 
tot all6 que fa referbcia a I’ensenyament del 
catal&, que també estava dispersat en l’antic 
Pressupost i no tenia el control suficient. Hem 
dotat també suficientment tot all6 que fa refe- 
ri:ncia a les biblioteques i museus, Sobre aquest 
particular he d’esmentar que prosseguir2 el tras- 
llat de la Biblioteca de Catalunya i de 1’Institut 
d’Estudis Catalans a l  vell edifici de 1’Hospital 
de la Santa Creu. Per bé que en el Pressupost 
actual la xifra resta redu’ida, la  xifra continua 
ací; amb la  consignació d’aquest any i amb la  
consignació que es faci l’any que ve, hi ha el 
suficient perqui: les obres continuin el seu ritme 
i pugui efectuar-se el trasllat de 1’Institut i de 
la Biblioteca. Igualment amb els museus : nos- 
altres hem fixat una xifra per a portar a cap 
el trasllat del Museu al Palau Nacional, i tant 
en aquesta xifra de trasllat del museu com la 
de la Biblioteca de Catalunya a I’Hospital de 
la  Santa Creu, i en les altres que fan referhcia 
a l’assisthcia social, que són, per exemple, les 
obres de la Casa de Caritat, de l a  Casa de Ma- 
ternitat i de la  Clínica Mental, hem tingut com 
a prop6sit donar facilitats. Així com en altres 
partides hem estat més rigorosos i hem tancat 
més la m& per a evitar possibles fugides de 
cabals, en aquesta consignació d’3bres nosaltres 
hem estat, podríem dir-ho així, més aquiescents, 
car hem considerat que aquest car2cter d’obres 
no podien deturar-se, i calia fer el que calgués 
perqui: l’atur forp5s no hi  tingués una causa 
indirecta, i no podíem paralitzar unes obres que 
en el ram de la  construcció haurien tingut una 
repercussió considerable. Només hem acceptat 
totes aquestes partides d’obres, no sols en el 
Pressupost de Cultura, sinó en el 8Assisti:ncia 
i daltres, i les hem acceptat no a ulls clucs, 
donant per bones unes xifres irnaginkries, sinó 
reduint-les a aquells límits que permetés el des- 
envolupament d’aquestes obres durant l‘any 1933, 
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amb el ritme que han de seguir segons els in- 
formes t6cnics. 

Exactament el mateix caricter té el que fa 
referbcia al Departament d’0bres Públiques. El 
Departament Cobres Públiques hauríem tingut 
nosaltres el desig més fervorós de poder dotar-lo 
d’una manera considerable; de poder fer que el 
Departament d’Obres Pfibliques pogués tenir una 
consignació elevada, perquit creiem que en la 
construcció i conservació de camins i altres obres 
de caracter públic hi ha també una manera in- 
directa de combatre i alleugerir l’atur forGÓs i 
la crisi econdmica. De totes maneres, hem hagut 
d‘operar dintre el límit de les nostres possibi- 
litats, per6 dintre aquest límit, nosaltres hem 
augmentat tes consignacions respectives respecte 
del Pressupost anterior. E n  alguns llocs, poc; 
en altres llocs, més, com en les Comissaries, 
antigues Diputacions, que estaven molt més mal 
dotades, i malgrat que l’augment no correspongui 
a l  que hauria estat el nostre desig, per anar a 
buscar una igualtat, sinó absoluta, acostada a 
la igualtat i sempre dintre aquests límits pres- 
supostaris, hem procurat elevar aquesta xifra 
al mhxim que hem pogut. E n  aquest aspecte 
de les &)bres Públiques, jo voldria fer-hi dues 
consideracions : Hom veurd en el Pressupost 
d’Obres Públiques, que es fixen moltes vegades 
no partides globals per a les diverses comar- 
ques de Catalunya, sinó que es fixen quantitats 
concretes. Aquestes quantitats concretes - he 
d’avanqar-me a tota explicació que se’n pugui 
demanar sobre el particular -, moltes d’elles 
responen a obres compromeses o a punt d’exe- 
cució, i necessiten, per tant, d‘aquestes quan- 
titats concretades d‘una manera determinada, 
perquit no vinguin després inversions per a altres 
obres que motivessin la desatenció d’aquelles. 
I després d’aquests compromisos, hi ha una altra 
característica del Pressupost d‘Obres Públiques, 
que és precisament atendre més la conservació 
dels camins existents que no pas la construcció 
de nous camins. Ens trobem qu’e, per una si:rie 
de dificultats de caracter pressupostari, els ca- 
mins de la Generalitat de Catalunya convé que 
siguin ben conservats, convé que siguin objecte 
de certes reparacions. Perqui: en el moment del 
traspds dels serveis d’Obres Públiques i dels 
camins de I’Estat, necessitem que estigui feta 
per part nostra la conservació dels nostres ca- 
mins, per després atendre els de 1‘Estat; per 
aixi, l’orjentació en el ram d’Obres Públiques 
és més d’anar a la conservació que a la cons- 
trucció de nous camins, considerant que la con- 
servació serveix també per a donar treball a les 
classes freturoses, que és la finalitat primordial 
que hem tingut en compte. 

Sobre e! Departament d’ Agricultura i Econo- 
mia, abans de tot jo en voldria aclarir i justificar- 
ne el no\m, malgrat, potser, que no em cmrespon- 
gui, perd és el primer moment que es parla d’ell. 
E1 Colnsell, després, de deliberar sobre quin nom 
s’havia de donar a aquest Departament, malgrat 
la certa cantradicci6) que hi hagi entre aquests dos 
noms (tots sabem que en 1’Econolmia en general hi 
entra també I’Agricultura), va creure que raoas 
de cariicter general aconsellaven el manteniment 

d’aquest nom d’Adcultura i Econc@a; primer 
de tot, perquP venia de la fusió’ de dos Departa- 
ments que ja existien. Més endavant ja veurem 
I’estructuració definitiva dels Departaments de la 
Generalitat. Avui per avui syha fet una refosa de 
dos Departaments per a veure quins són els ser- 
veis d’un i altre. Per altra banda, hi ha dos orga- 
nismes que podríem dir que presideixen el con- 
junt d’aquest Eepartament : aquests dos arganis- 
mes sCn els anomenats Consell d’Agricultura i 
Consell d’Eccnomia. Des del moment que s6tn 
aquests dos organismes com els das braps  d’a- 
quests Departaments, just és conservar els títols 
dels dos Consells en el títol del Departament. En 
&finitiva, encara que 1’Economia sigui el general 
i 1’Agricultura el particular, a Catalunya tindri 
més importiincia I’Ag-ricultura que na pas tot el’ 
conjunt de 1’Economia. Per aixd varem creure que 
restaria més desenfocada la seva finalitat si l’en- 
glabavem en el nom d’Agricultura, Indústria i CO- 
mers, i, en canvi, restava més concretada amb la 
denminaci6 actual. 

A part d’aixd, el Departament d’ Agricultura i 
Ecolnomia conserva tots els mateixos instruments 
que tenia, i es dóna en el PKeSSUpOSt una impor- 
tancia considerabde a UTI problema corn el de la 
repoblació folrestal, d’una importincia gran per a 
tota Espanya i també per a Catalunya. 

En aquest problema de la repoblaci6’ forestal 
se li atribueixen xifres, dotacioas realment ele- 
vades en, el Pressupost de ia República, en el que 
fa referPncia a la direcció de monts. Perd gran 
part d’aquests serveis hauran de traspassar-se 
a Catalunya, i sumades les xifres, ja elevades, 
que nosaltres dediquem a aquestes, atencims, a 
les xifres realment considerables que ens’ comes- 
ponguin de la part del pressupoist de la Direcció 
de monts, nosaltres tenim la certesa que tambe 
en aquest aspecte de la repoblació forestal podrem 
desenrotllar una obra fecunda, i una obra seriolsa 
calm a comensament del que vertaderament desit- 
gem en aquest aspecte per a Catalunya. 

Hi ha també una partida en el Departament 
d’Ecmmia que és d’aquelles que ja he dit abans, 
que ve a assenyalar la fesomia, l’mientació del 
nolstre Pressupost. Rs aquesta una partida de 
200,000 pessetes dirigida a estimular l’organit- 
zaciia cmperativa i de préstecs de carrec reintegra- 
ble, a les Cooperatives de producció. Sabem que 
tant aquesta partida c m  altres de les quals 
parlarem després en referir-nois a Treball, &n 
migrades en relació a les nostres aspiracions, puig 
que estem coinvenpts que toks voldríem anar més 
enlla del que els nostres mitjans encara ens per- 
meten. Perd com que un Pressupost és també 
una, especie de doctrina i un programa de Govern, 
nosaltres hem volgut deixar en aquest Pressu- 
poist partides per atencions que si encara no poden 
estar ben dotades com fóra el noistre desig, les 
deixem consignades almenys C Q ~  a una mena de 
postulat ‘del que nosaltres creiem que han, d’és- 
ser les directrius per les quals es pugui estruc- 
turar els Pressupolstois futurs de la Generalitat de 
Catalunya. 

E l  Departament de Treball i AssistPncia So- 
cial engloba avui la part d’AssistPncia i la part 
especifica de treball ; i és, com tats podreu veure, 
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el Pressupost més dotat de tots els Departaments. 
I és el més #datat, perque les consignacions per 
Assist6ncia Social són coasiderables. En  aquesta 
avinentesa vull transmetre un sentiment que sen- 
tia en canfeccionas els Pressupostas, i és que quan 
ja anava reduint, quan anava recopilant, quan ana- 
va cmdinant totes les institucioas d’ AssistPncia 
Social que hi ha arreu de Catalunya, quan veia, no! 
tan sals aquelles que corresponen a la ciutat i a 
la Diputaci6 de Barcelona, sinó també aquelles que 
venien en el Projecte de Pressupost que ensi havien 
portat les Comissaries, quan veia I’extensib de 
I’AssistPncia Soicial en tot Catalunya, jo sentia, he 
de dir-vos-hol, per una banda una pregona alegria 
i fins goaaria a dir un cert orgull. Puc dir ben 
alt que el nostre poble, en aquest aspecte de 1’As- 
sistPncia Sacial, ha fet considerables esfolrgofs i 
és necessari fer-li la justícia deguda. Si en’ aquest 
aspecte ‘de 1’Assistbcia Solcial el nolstre poble ha 
fet grans esforgos no solament abastant cabals 
per a l’abra d’AssistPncia Social, sinó que s6n 
gran nombre els benem6rits que han apolrtat d’una 
manera desinteressada, i amb una gran voluntat, 
a més de llurs diners, llur irztelIigPncia i llurs ac- 
tivitats a les institucions, d’ Assistitncia Social. Jo, 
en aquest moment, em crec oibligat a fer aquesta 
justícia i la faig sentidament a totes les persa- 
nes abnegades que han contribuit, en la mesura que 
permeten llurs responsabilitats, a quP el panorama 
de l’Asist8ncia Swial a Catalunya sigui un pa- 
norama que ens pugui enorgullir i ens doni la 
base d’una mganitzacib que nosaltres aspirem a 
ampliar més endavant i a fer-la tant perfecta 
com es pugui. Perd després d’haver fet aquesta 
justícia i d’haver-me enmgullit de fer-la, haig de 
dir que el problema de 1’AssistPncia Social en una 
societat moderna va variant de matisos, va va- 
riant de caires, en el curs dels anys i respectant 
tota aquella part d’esforg voluntariós i desinte- 
ressat que hi ha en la mperaci6 de totes les per- 
sanes que han ajudat a aquesta obra d’AssistPncia 
Social, és, per altra part, necessari que un Gol- 
vern! que vulgui portar a terme una obra d’As- 
sistencia Social de conjunt, hagi de tenir la di- 
pccib i ei controli de tots els problemes de 1’As- 
sistencia Soicial ; perque cap Govern no pot dei- 
xar la so duc ió^ d’aquests problemes amb una con- 
cessi6 determinada. EI món camina, i cal, per tant, 
que aquesta organització1 d’ AssistPncia Social, a 
la qual faig el reconeixement de la seva importan- 
cia i dels seus meritíssims esforgos, vaig marcant 
cada dia aquella pauta i aquelles línies que jo defi- 
niria amb tres paraules. Tres paraules que són : 
Carita,t, AssistPncia i Justícia. I noisaltres, que 
hem fet ja les dues primeres etapes, hem de pro- 
curar que aquests organismes representin una ins- 
titució de justícia humana. (Molt be’.) 

No hem de dir, per tant, que, ccmvenpts dels 
avantatges i de l’alta missió d’aquestes, institu- 
cions, hem fet tots els, possibles i tot el que els 
límits dels Pressupostos ens han permes per a. do- 
nar a aquestes institucions la major quantitat de 
cabals. Ens trobhvem amb problemes angoixosos, 
representatsi per l’augment de preu dels queviures 
i l’abastament dels establiments destinats a hos- 
tatjar nens, vells, invdlids i malalts, i tot aixd 
havia de representar per forsa un augment dels 

Pressupostos respectius. Davant d’aquest pla de 
vertadera humanitat, volíem tenir també en aquest 
moment el sentit de justícia que nocaltres, fem a 
altres homes que s6n catalans com nosaltresi, i el 
nostre catalanisme precisament es caracteritza pel 
fet que no’ volem que cap catala pateixi sofriments 
evitables, i és per aixb que hem fet també esfcqos 
per augmentar, fins on s’ha pogut, iquestes, con- 
signacions dedicades a l’obra d’ AssistPncia Solcial. 

Junt amb 1’Assistencia Social, va el Departa- 
ment de Treball. El Departament ce Treball es 
pot dir que no existia. Hem creat, per tant, una 
cPllula, hem fet una iniciació1 de l’organitzaci6 del 
que ha d’ésser el Departament de Treball ; i hem 
marcat, també, en el Departament de Treball, 
d’una manera clara i categbrica, en aquell sentit 
del programa que nosaltres deiem abans, que ha 
de tenir un pressupost, hem marcst unes aten- 
cions a treballs a les quals vull doaar tota la seva 
significació representativa. Nosaltres hem posat 
una partida, que hem procurat que f x  el més ele- 
vada possliblle, per a subvencionar o contribuir 
obres de cardcter social, assignant-1, la quantitat 
de 140,000 pessetes ; altres partides tendeixen a 
evitar els polssibles estralls de la reacci6 econd- 
mica en els sectors de la producci6 més afectats i 
a alleugerir, en la, mesura possible, els estralls de 
l’adult obrer, per la qual cosa consignem una. par- 
tida de 300,000 pessetes ; i per la iniciació de 1’01- 
bra de construccib de cases barates per a obrers, 
hi ha una partida de 200,ooo pessetes. 

He d’advertir que, malgrat que aquestes xifres 
que apareixen en el Pressupost representen un 
gran sacrifici, tots nosaltres, el Consell en pes, 
suposo que també la Majoria del ?arlament, t é  
el convenciment que són xifres qLe estan molt 
per sota de les nostres aspiracions I de la  nostra 
voluntat. 

Cal dir, també, que aquests mateixos concep- 
tes resten, així mateix, dotats en el Pressupost 
de 1’Estat; i s i  en traspassar-se a nosaltres els 
serveis de 1’Estat se’ns traspassen també els re- 
cursos per atendre aquests serveis, aquestes xifres 
poden en realitat considerar-se mCs que dobla- 
des; i aleshores, ens ser& possible també, igua- 
ment en relació a altres qüestions de les quals 
he parlat anteriorment, iniciar l’obra seriosament 
en aquest sentit, i assolir& un desenrotllament 
major en futurs Pressupostos. Prenem aquestes 
partides com a punt de mira de doctrina i so- 
bretot com a punt de partida per a seguir aquest 
camí de justicia social en els PressuFostos vinents. 

Finalment, en aquesta llarga relació de punts 
que creiem molt interessant deixar exposats per- 
qu& es vegi clarament la forma d’kser del Pres- 
supost, hem de dir que figura en el capítol de 
((Despeses generals i atencions diverses)) les des- 
peses de caracter circumstancial. El fet del traspas 
de serveis crear& una necessitat, tant des del 
punt de vista d‘organització de serveis com 
d‘habilitació d’oficines. 

He dit abans que hi havia la contrapartida 
d‘ingressos, i feia, en part, referhcia a aquestes 
despeses. Hi ha despeses que no són aquestes, 
sinó que són despeses distribuides en altres De- 
partaments; perd, ultra aquestes despeses distri- 
buIdes en altres Departaments, hi ha despeses 
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específiques del moment de transició, del moment 
de transformació; i, davant d’aix6, la provisió 

i més acurada era procurar preveure, en tot el 
que humanament és previsible, i si hi ha alguna 
omissió restaria molt content que fos subsanada 
per part del Parlament, per6 dintre del que hu- 
manament és previsible, la cosa l6gica és donar 
ja una partida de zoo,ooo a 250,000 pessetes 
per atendre les organitzacions de nous serveis i 
a l’habilitsció de noves oficines, a f i  que tot 
aixd pugui fer-se d’una manera normal i sense 
les pertorbacjons previsibles d‘aquest traspas de 
serveis. 

Resta amb aixi, explicat d‘una manera sin- 
t&ica el Pressupost, tant de la part d‘hgressos 
com de la part de Despeses. Ara voldria dir 
tan sols unes paraules pel que fa referhncia a 
les autoritzacims contingudes en l’articulat del 
Pressupost llegit aquesta tarda, paraules que 
seran molt curtes, ja que constitueixen el resum 
d‘idees exposades en el mateix article, idees ex- 
posades ja per mi en aquesta ja  llarga peroració. 
Presideix lautorització que es demana en l’ar- 
ticulat, la idea fonamental que he dit abans, i 
que domina en aquest instant, en el període en 
qui: vivim : el fet de qui: ens trobem davant 
d‘unes circumstancies que han de variar forqo- 
sament, d‘unes circumstancies veritablement ex- 
traordinkries, veritablement excepcionals, que sols 
passaran - per a dir-ho així - una vegada, i, 
per tant, els recursos i els remeis que es busquin 
han de tenir foqosament el mateix caricter ex- 
cepcional d’aquest moment. Aquestes són de dos 
ordres : per una part, nosaltres demanem auto- 
rització al Parlament perquh, a mesura que es 
vagin traspassant serveis, puguem formular una 
s&rie de pressupostos addicionals o complemen- 
taris, els quals, anivellant convenientment els 

també es traspassin, vindra a formar part del 
mateix Pressupost. Ara bé, hi ha un problema, 
i aquest problema ve derivat d’all6 mateix que 
representa !’acoblament i el traspas de molts 
serveis, ja que no es tracta tan sols de fer una 
suma o una senzilla addició, de la qual cosa 
resultaria una duplicitat de serveis costosa; és 
necessari, per tant, en aquests casos, no solament 
afegir un Pressupost, sinó que cal fer l’acobla- 
ment dels dos Pressupostos per a arribar a una 
organització més racional, més eficient d’aquests 
serveis i perqu6, ensems, rendeixi la maxinia 
eficacia i eviti les duplicitats que sempre serien 
costoses. 
Es necessari que nosaltres puguem moure’ns 

amb una certa llibertat. En aquest treball d’adap- 
tació, per;, nosaltres creiem que quan s’hagi de 
fer I’estructuració definitiva d’un servei o d’un 
departament, la qual cosa representara haver 
arribat al final d’aquest periode dc transició, 
llavors ser2 quan el Parlament haurh de San- 
cionar aquesta obra d’organització definitiva. 
Nosaltres demanem poder seguir treballant en 
aquestes circumstAncies excepcionals, que una 
vegada passat aquest període de transició, aquest 
periode provisional, i en anar a la realització de 
l’obra definitiva és quan el Parlament haur& de 
decidir sobre d’aquesta. 

\ ingressos que es traspassin amb les despeses que 

Aquest mateix carkcter té la segona de les 
autoritzacions demanades : Ens trobem en qui: 
probablement tota aquesta shie de serveis restin 
traspassats a la Generalitat ripidament, és a dir, 
en la mitja anyada vinent. El traspks d’aquests 
serveis representar2 la introducció d’un gran vo- 
lum d’organismes dins dels serveis de la Gene- 
ralitat. Com que nosaltres no podem saber quin 
ser& el ritme en quir es far& el traspas de serveis 
a la Generalitat, per aix6 demanem aquesta se- 
gona autorització, i el fi que s’hi persegueix és 
portar al Pressupost la uniformitat i la  unificació 
que ha de tenir. 

Com veieu, les dues autoritzacions es com- 
pleten i estan inspirades en el mateix sentit, i 
responen a all6 dit abans sobre les caracterís- 
tiques del Pressupost actual, el qual respon a 
la realitat del moment present i és el fonament 
del desenrotllament de les finances de la  Gene- 
ralitat. Aquest Pressupost representa un instru- 
ment manejable, clar, senzill i diafan. Amb aquest 
instrument nosaltres creiem que hem prestat un 
servei a la  Generalitat i, per tant, un veritable 
servei al nostre poble. 

I ara, permeteu-me que acabi, i he d’acabar 
dient el mateix que he dit en comengar : el Pres- 
supost que hem presentat al Parlament, no és més 
que un Pressupost de transició; no és el Pres- 
supost que nosaltres somniavern i que esperdvern, 
perJ, malgrat tot, malgrat la seva modPstia, mal- 
grat la contenció amb qu4 esta fet, malgrat la 
rigidesa en qui. esta inspirat, creiem que consti- 
tueix l’obra fonamental per a l’esdevenidor de 
Catalunya. De manera que tots vosaltres, en dis- 
cutir i aprovar aquest Pressupost, hauríeu d’ins- 
pirar-vos en el mateix criteri de contenció, de so- 
brietat i de rigidesa a que el moment obliga, 
indispensable si tots volem fer un Pressupost 
veritable i una obra ben ferma. Permeteu-me que 
us digui que jo hi veig, en aquesta obra, un sim- 
bolisme, i que crec significatiu el fet que la pri- 
mera llei votada pel Parlament de Catalunya sigui 
precisament Pressupostos de la Generalitat. I diré 
més : diré que crec en aquest simbolisme, i que 
el crec ben significatiu, pel fet que aquest Pres- 
supost de la Generalitat esta fonamentat sobre la 
mhxima rigidesa i austeritat. Jo no sé si nosaltres, 
en aquests moments, podíem portar a cap una 
obra, una estructuració de més envergadura, perd 
sí que sé que el nostre desig és que aquest Pres- 
supost sigui superat després pels Pressupostos 
que seguiran en el desenrotllament de la vida de 
la Generalitat. Jo he de dir, pe&, mitjanqant un 
terme esthtic, que moltes vegades aquestes pedres 
amagades, aquestes pedres que constitueixen el 
fonament dels edificis, són aquelles que permeten, 
per llur solidesa, que l’arquitectura bastida da- 
munt d’elles tingui la major grandesa i la major 
durada, Si no volguéssiu aquest símbol histhric i 
estatic, us diré, amb una imatge més moderna i 
mCs dinamica, que els catalans ara anem a volar, 
per? que és necessari que hi hagi molts d’obrers 
que treballin en terra ferma per a construir l’ins- 
trument en el qual es pugui volar. Gs aquest 
treball modest el que pot fer possible el volar en 
l’aire. Per a atendre les nostres més imminents 
necessitats que constitueixen el punt de partida de 
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tota la nostra obra, és necessaris I’aprovació del 
Pressupost present, que ens permet& més enda- 
vant poder fet possibles les més nobles ambicions 
i les més altes esperances. (Aplaudiweizts per- 
lloizgats en la Majoria.) 

E1 Sr. VIDAL I GUARDIOLA : Demano per 
parlar. 

E1 Sr. PRESIDENT : Sense que entrem en el 
curs d’un debat que seria antireglamentari, conce- 
deixo la paraula al senyor Vidal i Guardiola, que 
desitja fer unes preguntes aclarat6ries. 

E l  Sr. VIDAL I GUARDIOLA : Senyor Pre- 
sident, senyors Diputats : Per forta que sigui la 
tendencia que hagi de sentir i que sentiria segura- 
mentment qualsevol dels companys que composen 
aquesta Minoria, en tenir l’honor de parlar des- 
prés de i’eloqüentíssim discurs del senyor Pi i 
Sunyer, al qual he de felicitar en aquest moment ; 
jo, parlamentari novell, en front d’una campa- 
neta molt ben dirigida, he de fer un gran esforg 
de disciplina per a reduir-me en aquesta ocasió a 
una breu intervenció justificada per la petició 
d’un documents que nosaltres creiem indispen- 
sables per a poder discutir, per a poder decidir la 
nostra actitud en la discussió del Pressupost. 
Ensems, he de fer unes quantes preguntes. Vull 
dir que el meu silenci d’avui, i per consegüent 
el silenci de tots els altres companys, inclou lloan- 
ces a moltes coses que ens han semblat perfecta- 
ment bé i censures a paraules i omissions que ens 
semblen malament. Tot aixb resta, perd, ajornat. 
Nosaltres creiem que aquest Pressupost ha estat 
presentat massa tard, i amb una deficientissima 
preparació. El senyor Conseller de Fiaances ha 
comenpt les seves explicacions amb un remer- 
ciament a la tasca dels tPcnics. ’Jo em sumo a les 
seves paraules, per6 tenint en compte 1’Ppoca de 
l’any en que ens trobem, i que Catalunya esta 
sense Pressupostos, penso que s’hauria pogut fer 
un esforg perquP la discussió del Pressupost ha- 
gués comenpt, sense alterar la data de les elec- 
cions, una setmana abans, escurpnt, si altra cosa 
no, els trimits purament formalistes de constitu- 
ció ; i si ai& no hagués abastat, la crisi, les con- 
sultes i altres coses que en el meu entendre es 
podien limitar.. . 

E1 Sr. PRESIDENT : Cenyexi’s V. S. a l’ob- 
jecte de ia seva intervenci6. 

E1 Sr. VIDAL I GUARDIOLA : Senyor Pre- 
sident, jo he de fonamentar el per que considera 
que el Pressupost ha estat presentat massa tard. 

El  Sr, MIES:  Una setmana. 
El Slr. E S P L ~ N Y A  : Dos dies després de cons- 

tituir-se el Govern. 
8 1  Sr. VIDAL I GUARDIOILAI : Una setma- 

na és doblar el temps que la nostra M‘inorja hauria 
emprat en resoldre la crisi. E1 Pressupost ha estat 
presentat molt tard i amb una deficientissima pre- 
paració, que és  el que precisament ens obliga a 
nosaltres a ésser més exigents en la demanda de 
dades per a estudiar el Pressupost. Nosaltres hem 
escoltat, amb grandíssima atenció, tolta l’explica- 
ció del Canseller de Finances, per6 així com ens 
ha plagut enmmement la part tPcnica de la cons- 
trucci6 del Pressupost, segurament per aquesta 
deficient preparaciQ - i ja sabem que no és atri- 
bu’ible a la persona del senyor Pi i Sunyer, la qual 

exerceix f a  poc temps el carrec de Csnseller de Fi- 
nances, perd la política es -una continuitat i ja 
veurem de qui són aquestesl responsabilitats -, 
per aquesta, deficient preparaciiv, dir, el senyor Pi 
i Sunyer no ens ha pogut parlar, -om ho ha fet 
?ie la part tircnica, del quir 6s) l’esperit, del qu2 és 
l’ess&ncia, del Pressupost. I l’esperit i 1’essPncia 
del Pressupost són el problema de l’equilibri i el 
problema de l’elasticitat. D’aixb, tots vosaltres, 
senyors Diputats,, sou testimonis de quP el senyor 
Conseller de Finances no ens n’hz pogut dir ni 
una sola, paraula. I nasaltres, na podem anar a 
l’estudi del detall del Pressupost sense saber m 
ens trobem en aquest respecte ; heus, ací perquP 
necessitem aprendre-ho1 i, per a aprendre-ho, ens 
calen unes quantes dades que jo em permetré de- 
manar després. Nosaltres, després d’haver sentit, 
amb molta d’atenció,, amb molt d’interPs, i gran 
satisfaccib, el senyor Conseller de Finances, no 
sabem encara si el Pressupost que ens presenten 
per a 1933, i que regiri un tres, doze, vint-i-qua- 
tre mesos, o no! sé quants ; (Rialles 9% la Majoyia.) 
no sabem si aquest Pressupost esta o no efectiva- 
ment equilibrat. (Runzors en la Majoria.) 

E l  Sr. PRE8SIDiENT : Jo1 demasaria al senyor 
Vidal i Guardiola que es concretés a les preguntes. 

EI Sr. VIDAL I GUARDI0L.Y : Jo demano 
dades que necessitem per a poder conPixer com 
estan els Pressupostos. 

E l  Sr. PRESJDENT : PUL V. S. demanar da- 
des, per6 no es pot consentir aquest debat, per- 
quP el Pressupost ha d’anar a la Comissi6 respec- 
tiva perque emeti el seu dictamen i, aleshores, tin- 
d r i  V. S. ocasió1 de discutir i aportar a la Cambra 
tots els seus coneixements, que, per altra banda, 
els escolltars la Cambra amb moilt de gust. Per 
tant, jo pregaria que es limités a concretar aques- 
tes dades aclaratbries. 

EI Sr. VIDAL I GUARDIOLA : Jo venia 
preparat a tot ... 

EI Sr. FARRERES I DURAN : Tots venien 
preparats, menys nosaltres. 

EI Sr. VIDAL I GUARDIOLA : ... Preparat 
a tot, naturalment, menys a un debat amb la 
Presidhcia. 

El Sr. FARRERES I DURAN : L’únic Di- 
putat que pot parlar a la Cambra, ací el teniu. 
(Assenyala el senyor Conseller de Finances.) 

El Sr. VIDAL I GUARDIOLA : Senyor Di- 
putat, jo parlaré tot el que caigui. (Rumors  
en la  Majoria. La  Presiddncia zmposa ordre.) 
Jo dic que nosaltres necessitem totes les dades ... 

EI Sr. FONTBERNAT : El 24 d’abril n’és 
una, de dada, una bona dada! 

EI Sr. VIDAL I GUARDIOLA : ... Totes 
les dades per a saber si  aquest Pressupost es 
presenta equilibrat o no. Nosaltres necessitem 
dades per a saber quin és 1’6s que s’ha fet del 
c,rPdit públic en els anys 1931 i 1932 i en quina 
forma s’ha de demanar el cr6dit públic el 1933. 
Nosaltres necessitem les dades per a esbrinar 
fins a quin punt, durant els darrers divuit mesos, 
s’ha fet el que era necessari, a l’objecte que 
quan nosaltres votem el Pressupost d’Ingressos 
puguem votar-lo a conscihncia, puguem saber si 
aquest Pressupost d’hgressos cobreix o no totes 
les Despeses que se’ns demana que votem, segons 

, 
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el Projecte 3e Pressupostos. I aixb ho dic amb 
caracter general, i ho dic d’una manera especial ... 

El Sr. FONTBERNAT : General o especial, 

El Sr. BATTESTINI : Vol dir general del 
Directori ... 

EI Sr. T71DAL I GUARDIOLA : .., No us 
sento. Senyor President, ja veieu en quina me- 
sura faig les meves preguntes. Nosaltres neces- 
sitem les dades per a con6ixer fins a quin punt 
durant aquests divuit mesos, s’ha preparat ja 
una transformació del r&gim de. contingents o 
aportacions municipals, perqui: si  aquesta pre- 
paració no s’ha fet, entenem que la promesa de 
realitzar rapidament aquesta transformació és 
absolutament il-lusbria, i, per consegüent, no s‘hi 
val a consignar-la en un moment tan seriós com 
és el de la presentació d’un Pressupost. 

EI Sr. CONSELLER de Finances : No esta 
consignada; és una aspiració, perd en el Pressu- 
post no hi ha cap xifra. 

El Sr. VIDAL I GUARDIOLA : Si el senyor 
Conseller de Finances creu que hem d’anar a 
un debat, i la Presidencia ho permet, jo li con- 
testaré. 

El Sr. PRESIDENT : Concreti’s a les dades 
que desitja. 

EI Sr. VIDAL I GUARDIOLA : Jo desitjo 
consixer les dades necessaries per a estudiar els 
preparatius, els estudis que s’han fet durant 
aquests divuit mesos per a preparar una cosa 
tan complicada, com ha dit el vostre Conseller 
de Finances.. . 

EI Sr. RIERA : El vostre Conseller! EI de 
tot Catalunya, i, per tant, el vostre també! 

EI Sr. YIDAL I GUARDIOLA : ... com és 
la transformació del r6gim d’aportacions munici- 
pals. Finalment, nosaltres demanem també dades 
per a poder apreciar, en la consignació de Des- 
peses, quines són les que representen augment 
considerable sobre les passades, quines són les 
consignacions noves, i, respecte d‘aquestes, quins 
són els estudis que s’han fet per a poder pre- 
parar la seva aplicació, de manera que no es 
tracti purament i simple d‘una consignació en 
el Pressupost, que ja sabem el que representa. 
Senyor President, aquestes són, dites amb la 
major brevetat possible, les dades que nosaltres 
necessitem i les dades que nosaltres demanem 
a la Mesa, i li preguem que procuri que les 
tinguem aviat a la  nostra disposició. 

Un Sr. DIPUTAT : Dema mateix. 
El Sr. VIDAL I GUARDIOLA : Tan aviat 

com es pugui. Jo m’abstinc de tot altre comen- 
tari, m’abstinc Adhuc d’altres comentaris que en 
aquest moment estarien justificats, no per la meva 
intenció, sinó per les paraules ací expressades, 
perd jo vull ésser disciplinat fins al final. Prego 
la Presidencia que ordeni que se’ns proporcionin 
aquestes dades, la llista de les quals lliuraré, sense 
perjudici de completar-les en relació a algunes 
coses que he tingut el gust de sentir del senyor 
Pi i Sunyer. I, finalment, prego la PresidPncia que 
tingui l’amabilitat de dir en quina forma pensa 
que es tramitaran els Pressupostos en el Parla- 
ment, és a dir, quan es comensari a reunir la 
Comissió.. . (Rumors.) 

en qu6 quedem? 

E1 Sr. PRESIDENT : En la forma reglarnen- 
t3ria. Aixb ja est3 previst en l’article 65.*. 

El Sr. VIDAL I GUARDIOLA : Senyor Pre- 
sident, la meva prengunta no era en aquest cas 

E1 Sr. FONTBERNAT : Gens. 
E1 Sr. VIDAL I GUARCIOLA : Jo vull dir, 

senyor President, que si nosaltres, dimarts, hem 
d’assistir ací per a discutir els Pressupostos, és 
indispensable qlie ens posem immediatament a 
treballar, i com que les convocatbries, que jo 
shpiga, no depenen de les Minories, cal que nos- 
altres tinguem la garantia que se’ns donaran 
totes les dades que demanem amb el temps sufi- 
cient per a poder-les estudiar. I res més, senyor 
President. (Rumors d’aprovnció e n  la Minoria re- 
gionalis tu.) 

E l  Sr. CONSELLER de Finances : Demano 
per parlar : 

EI Sr. PRESIDEXT : T é  la paraula el senyor 
Conseller de Finances. 

EI Sr. CONSELLER de Finances : Lamento 
molt que la intervenció del meu company i amic 
senyor Vidal i Guardiola hagi iniciat la discussió 
del Pressupost en una forma que a mi em sembla 
que no és la més escaient al problema que entre 
tots hem de debatre i resoldre. Ha  comenfat do- 
lent-se que el Pressupost vingués así massa tard, i 
a mi em sembla que es podia estalviar aquestes pa- 
raules, perque jo he estat ben explícit en tractar 
de la premura amb quP havia vingut el Pressupost 
ací, i no aconseguir; altra cosa que obligar-me a 
repetir-les. Fins dilluns no se celebrh el Consell 
de la Generalitat, i el mateix dilluns a la tarda 
varen fer-se les consultes. 

E1 Sr. VIDAL I GUARDIOLA : D’aixb em 
queixo. Menys consultes i més treball. 

E l  Sr. CONSELLER de Finances: Senyor 
Vidal i Guardiola, aix3 si que no podem pas tole- 
rar-ho. Jo  asseguro a V. S. que tots aquests dies 
s’ha treballat activament en el Pressupost, i e1 
treball ha estat feixuc ; no podem, doncs, pas pas- 
sar per la suposició que presentem una obra im- , 
premeditada. ( U n s  senyrs Eifiutats de la Majoria 
f a n  unes interrupcios que no  s’entenen.) Nosaltres 
hem portat aquest Pressupost tres dies justos des- 
prés de constituit el Govern, i tingui’s en compte 
que en l’esmentat Govern hi han hagut canvis es- 
sencials en l’estructura de diferents Departa- 
ments. He  parlat sense atribuir-nos cap ment, 
ja que si a algú s’havia de demostrar reconeixe- 
ment seria al personal de la Generalitat que ha 
realitzat un veritable esfor$, fins es quedh una 
nit sense dormir per tal d’aconseguir portar-lo un 

prou concreta. 

2: -  -I---- -i n_ i _I-_ I - c ___. 1. , 1. uia auaris  ai rariamenL. a n nue es nnrnies nn OIR o--- -- --- 
~ ’ -. - 1 - -- més per a poder-lo examinar. 

Un Sr. DIPUT’AT : Apunti-s’hol. 
E l  Sr. COINSELLER de Finances : Per tant, 

la sensaciQ que vol donar el senyor Vidal i Guar- 
diola no té fonament. Altrament, em dol que el 
Parlament no pugui examinar el P’ressupost du- 
rant un mes, perd em sembla que el senyor Vidal 
i Guardiola ha anat una mica massa enlla en les 
seves apreciacims i ha donat la sansaci6 que valia 
extremar la nota en el sentit de la manca de temps. 
Diré m6s ; tinc la sensaci6 que s’ha sofert un er- 
ror de perspectiva, perd també que la, posició adop 

I 
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tada per la Minoria de la Lliga Regionalista en 
alguns debats d’aquest Parlament, s’ha distingit 
tolta ella per la mateixa cosa, i ha perdut eficisia 
per voller anar més enlla del que era la mesura 
justa. 

Diversos senyors DIPUTATS de la Majoria : 
Molt bé, molt bé ! 

E1 Sr. C,OMORERA : Volen fer de senglars. 
E l  Sr. CONSEILLZR de Finances : S’han do- 

nat diferents casos d’aixd, en els quals, efectiva- 
ment, havent dolnat potser un abast superior a la 
mesura equilibrada, han perdut tota la utilitat que 
ells mateixos creien que havien d’aconseguir. S’ha 
queixat el senyor Vidal i Guardiola que el Pres- 
supolst vingués sense preparaciói, i jo, encara que 
veritablement no voldria envanir-me de res, he de 
dir que hem portat avui un exemplar per cada un 
dels senyas Diputats, i he de recordas, com a 
Dliputat que sólc a les Corts, de la República, que 
alli na hi havia exemplars) per a cada un dels, Di- 
putats, sin6 que el que volia estudiar-los havia 
d’acudir a l’exemplar que obrava a poder de la 
Colmissió~. 

El Sr. VIDAL I GUARDIOLA : No s’han 
de seguir els mals exemples. 

El Sr. COlNSELLER de Finances : La prova 
evident que no els hem seguit, és que toits vosaltres 
teniu un exemplar dels Pressupostos. (Rumors 
elz la Majoriu; alguns seNYors Diputats interuom- 
fen, sense entendre’s qud diuen.) 

El Sr. VENTOSA I CALVELL : Jo pregaria 
la Majoria que tingués una major contin6ncia. 

EI Sr. BATTESTINI : En tindrem quan en 
tingui la Minoria. 

EI Sr. CONSELLER de Finances : D’altra 
banda, em permetria fer veure que per aquest de- 
sig de demostrar als regiolnalistes que fan qosició a 
tot  el que és de I’Esquerra, de vegades s’arriba 
a extrems que no estan proporcionats al que es 
discuteix. Nosaltres presentem un Pressupost de 
6doo0,ooo de pessetes, perd tingui’s en compte 
que presentem un Pressupost que no és més 
que la refosa de Pressupostos actualment exis- 
tents, la unificació d’aquests amb lleugeríssims 
augments; i he de recordar exemples que indub- 
tablement tots tindreu a la memdria. Els ma- 
teixos Pressupostos de YAjuntament de Barcelona 
han estat discutits moltes vegades en una sola 
sessió, i en els de la Mancomunitat mai no hi 
hagué I’oposició obstruccionista que es fa al pre- 
sent en sol-licitar tantes dades, (Rumors en la 
Minoria regionalista.) 

EI Sr. VIDAL I GUARDIOLA : Demano la 
paraula. 

EI Sr. CONSELLER de Finances : EI senyor 
Vidal i Guardiola demana m e s  dades i, com a 
coneixedor dels medis financiers, ha  de tenir la 
seguretat absoluta que en el temps que hi ha 
Cací a l‘aprovació del Pressupost no es poden 
donar. Aixd demostra també la seva labor obs- 
truccionista. (Protestes i rumors en la Minoria 
regionalista.) 

EI Sr. BATTESTINI 1 Confoneu el Parla- 
ment amb la Chade. 

El Sr. TRIES DE BES : Parlarem d’altres 
coses! 

El Sr. BATTESTINI .: Parlem-ne! 

El Sr. PRESIDENT : Prego e! senyor Tries 
que es contingui. 

EI Sr. CONSELLER de Finarces : Jo pre- 
garia que es portés aquest debat amb una se- 
renitat com la que escau en aquesta qüestió, i 
he de fer notar a la Minoria regionalista que 
nosaltres no ens havíem sortit d’aquest pla, i el 
que ara es produeix és precisament per la po- 
sició adoptada per la Minoria regionalista. Re- 
peteixo que totes aquestes dades a qui: es referia 
el senyor Vidal i Guardiola i que no sé quines 
seran, en aquests moments no es poden donar, 
s i  es refereixen a la liquidació dels Pressupostos. 

EI Sr. VIDAL I GUARDIOLA : No demano 
la liquidació. Tinc a la vista la del 1931. De- 
mano per parlar. 

EI Sr. CONSELLER de Finames : Ja havia 
indicat en el meu discurs, al senyor Vidal i 
Guardiola, que em posava espontiniament i sense 
requeriments, que no necessito, a 3isposició pri- 
mer de la Comissió i després de la Cambra per 
a donar tots aquells aclariments i dades que 
calguin. Perd hi ha coses que es ?oden facilitar 
i altres que no. Altrament, aquest Pressupost, 
per dissort - ho remarco -. no és m& que un 
Pressupost de transició, no és el Pressupost que 
tots volem; i un Pressupost de transició no 
exigeix aquest debat tan elevat ni el plante- 
jament de qüestions tan intrincades. Aixd, evi- 
dentment, no és defugir el. debat. L’altre dia, 
contestant al senyor Tallada, també sense re- 
queriments, vaig indicar que una vegada aprovat 
el Pressupost, em posava a la disposició del 
Parlament per a sostenir un debat general de 
caricter financier, i en aquests moments ratifico 
el que vaig dir. 

No defujo, doincs, el debat financier de lla ges- 
tió de tota la Generalitat, amb la qual, malgrat 
fer pac temps que regento el Departament de Fi- 
nances, em solidaritza. Perd és una cosa, mollt dis- 
tinta tractar qüestions pressupostiries i plantejar 
debats financiers, amb les mires obstmccianistes 
de qui. abans parlava. (Rumors ei1 la Minoria re- 
gliomalis t a .) 

E3 Sr. VENTOSA I CALVELL :. Demana 
per parlar. 

El Sr. PRESIDENT : Na hi ha paraules. 
Diversos Srs. DIPUTATS de la Minoria re- 

gionalista, : Perd, per qui.? 
El Sr. C0NSELIiE.R de Fixances: Final- 

ment, he de dir al senyor Vidal i Guardiola que no 
s6 si he recollit totes les seves paraules quan ha 
parlat del contingent municipal d’aportaci6 for- 
gasa, per& vull aclarir una interripcib que li he 
fet. Deia el senyw Vidal i Guardiula que hi havia 
consigna’da - potser l’equívoc ha estat en aquesta 
paraula - en el Pyessupost, referent al canvi o 
substituci6 de l’aportacib forgosa.., 

E l  Slr. VIDAL I GUARDIOLA : ETn el dis- 
curs de V. S .  

El Sr. CONSEbLER de Finances : En el dis- 
curs, enti.s. En el discurs es deia possibilitat de 
canviar després aquest rsgim. He de dir al senyor 
Vidal i Guardiola que des’ del moment que aix6 ha 
d’ésser una cosa conjunta per a tota la vida local 
catalana, creiem que res té a veure amb el moment 
actual de la discussi6 d’aquest Pressupmt, i que 
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hem de portar íntegrament tot aquest problema a 
la discussió del Parlament, el qual hau& de re- 
soldre. Acabo exhortant a tots, per veure si amb 
l’esforg comk i amb la voluntat de tots poldem por- 
tar aquest debat de Pressupostos amb aquell nivell 
de serenitat que nosaltres voldríem que tingués. 
(A$laudiimaats de  la Majdvia.) 

E l  Sr. VENTOSA I CALVELL: Demano 
per parlar. 

E1 Sr. PRZSIDE8NT: Recollint la proposta 
que feia el senyor Vidal i Guardiola a la Besi-  
dPncia, aquesta traslladari al senyor Conseller de 
Finances la llista de precs i dades que necessita 
per a l’estudi del Pressupost. Crec que el senyor 
Vidal i Guardiola forma part de la Comissió de 
Pressupostos. E1 tramit reglamentari a seguir és 
el seguent : Segons I’article 65.‘ passa a la Comis- 
sió de Pressupostoar, la qual formula dictamen ; es 
procurara que aquesta Comissió es reuneixi dema 
i, en tot cas,, si ja té dictamen, es podar2 a la 
sessib del P’arlament el prbxim dimarts. Respecte 
a coincedir novament la paraula, he de dir que la 
PresidPncia ha tingut prou condescend6ncia ator- 
gant-la amb excés davant de les incidencies sor- 
gides, per6 ara em veig obligat a no’ concedir cap 
més paraula. 

El Sr. VENTOSA I CALVZLL: Jo crec 
que fbra interessant polder fer una nota aclaratbria. 

E l  Sr. PRESIDENT: Ko hi tinc inconve- 
nient. 

E l  Sr. VENTOISA I C A L V E b L :  Agraeixo 
a la Presidhcia aquesta atenciól. fis per a desfer 
l’equívoc que p o s é s  néixer de paraules del Con- 
seller de Finances. E1 senyor Conseller de Finan- 
ces atribuia a aquesta Minoria regionalista un 
caracter obstruccionista 01 un prqdsit  obstruccio- 
nista en relaci& als Pressupostos. Jo he de dir  que 
em sembla que en la paraula ha anat més enlli de 
la realitat del seu pensament, perquP nosaltres no1 
hem vist mai que en cap Parlament el demanar 
unes dades es pogués interpretar com una obstruc- 
ció. L‘obstrucció fóra si, pel fet de no arribar 
aquelles dades, poguéssim demanar que la discus- 
si6 se suspengués o no es1 portés endavant. Perd 
senyor Colnseller de Finances, es demanen unes 
dades, es doner, aquelles que bonament es puguin 
portar, i d’aquelles altres que no es puguin portar 
s’explica el motiu pel qual no és possible facilitar- 
les, i els Diputats, després que hagin fet ús del 
seu dret i hagin estudiat els Pressupostos, faran 
aquelles consideracions de la manera que creguin 
pertinents. Jo he de dir que no té cap motiu el se- 
nyor Conseller de Finances, ni el Govern per a 
atribuir a aquesta Minoria un propdsit obstruccio- 
rista. Jo he de dir que el Parlament és una dis- 
cussi6.. . 

E l  Sr. PRESIDENT: Prego ell senyor Ven- 
tosa que no s’estengui en disquisioas parlamenta- 
ries que, per altra banda, escoltaríem amb gust. 

EI Sr. VENTOSA I CALVELL: Acabaré 
kapidarnent. Ja volia dir que no1 ha de mollestar 
a la Majoria ni al Govern el que hi hagi una dis- 
cussi&, i que aquesta Minoria folrmuli determi- 
nades apreciacions. 

E l  Sr. ESPANYA : No és la petició de dades 
el que ens ha molestat. 

El Sr. VENTOSA I CALVELI, : Es que vas- 
altres teniu la Majoria, i l’única que avui re- 
presenta una foqa respectable d’olpinib catalana 
6s  aquesta Minoria. A diferPncia d’altres Parla- 
ments en els quals la diversitat de minoiries per- 
met una major flexibilitat en d jolc parlamentari ; 
el fet d’existir ací una solla Minoria us obliga a 
vosaltres a extremar les cmsideraciolns ; per altra 
casa, senyors Diputats, significaria sabotejar el 
Parlament i fer el sabotatge al Parlament és fer 
el sabotatge a l’autommia de Catalunya que en 
definitiva.. . ( A  pluudiimevzts en. la Minoria regio- 
nalista i runaors en, la Majoyia.) 

EI Sr. FONTBERNAT: Visca la Repúblii- 
ca ! Visca la República, senvm Ventosa i Calvell ! 

Diversos Srs. DIPUTATS de la Minoria re- 
gionalista : Que té  a veure? Visca! 

El  Sr. VENTOSA I CALVELL : Aixb em 
recorda el costum d’aquell cbmic del temps de 
Fernando VII. 

E l  Sr. FONTBERNAT : No, el que feia 
Alfons XIII. 

El Sr. CONSELLER de Finances : Demano 
la paraula. 

. I “L y u L I u I  ” . u. 

El Sr. CONSELLER de Finances : He de 
comeqar la meva rectificació exactament amb 
les mateixes paraules que la primera : que la- 
mento que els senyors Vidal i Guardiola i Ven- 
tosa i Calvell hagin donat a les seves paraules 
un to  tan desenfocat. A nosaltres no ens pot 
molestar que ens demanin unes dades, quan ja 
el dia anterior havia dit que acceptaríem un 
debat financier. No hi ha per qui: construir pa- 
rAgrafs brillants, quan vertaderament es fona- 
menten en una cosa que ja s’havia ofert. 

Un Sr. DIPUTAT de la Minoria regionalista: 
No s’hi val a atribuir-nos obstrucció. 

El  Sr. CONSELLER de Finances : Jo re: 
cordo que el senyor Vidal i Guardiola ha dema- 
nat unes dades i no ha dit el mateix que el 
senyor Ventosa. El senyor Ventosa ha dit ((si 
no vénen, no importa)). 

El  Sr. VENTQSA I CALVELL : No, al revés. 
El Sr. CONSELLER de Finances : Ha dit 

que sense elles no es pot discutir el Pressupost, 
que són unes dades que necessita per a la  dis- 
cussió. Les dades, perd, tenen una significació 
o altra segons el moment en qu& es demanen 
i el volum d’aquestes dades. Jo recullo, de totes 
maneres, la manifestació del senyor Ventosa, ver- 
taderament satisfet de quit el que demanaven 
eren les dades que bonament es puguessin donar ... 

Diversos Srs. DIPUTATS de la Minoria re- 
gionalista : 2 s  clar! 

EI Sr. CONSELLER de Finances : ... i nos- 
altres donarem totes les que puguin venir. Jo 
pregaria, una altra vegada, que no treguessin 
les qüestions de lloc. 

Un Sr. DIPUTAT de la  Minoria regionalista: 
Aixb, digueu-ho als vostres amics. 

E l  Sr. CONSELLER de Finances : Nosaltres 
ens hem vist obligats de presentar un Pressupost 
en un temps relativament curt, degut a les cir- 
cumstancies, i hem fet to t  l’esforg perque aquest 
vingués aviat, l’hem repartit a tots els Diputats 
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i jo m’he esgargamellat una hora i mitja per a 
donar totes les explicacions. El Pressupost a n i d  
després a la Comissió i, finalment, al Parlament. 
Davant d’aix6, dir que fem un sabotatge al Par- 
lament és treure les coses de lloc, és dir que ací 
no es reconeix el dret a les Minories, quan els 
nostres propdsits, el del Govern i el de la Majo- 
ria, és donar completament totes les facilitats a 
la Minoria regionalista, no sols per la discussió, 
sinó per documentar-la abans, per tal que pugui 

venir en aquesta discussió, amb ur coneixement 
complert de l’assumpte. 

E1 Sr. VIDAL I GUARDIOLA : Molt bé. 
E1 Sr. VENTOSA I CALVELL : No dema- 

nem res més. 
E1 Sr. PRESIDENT : S’ha aca3at l’incident. 

S’aixeca la sessZ. Per a la vinent, eis senyors Di- 
putats seran avisats a domicili. 

(S’aixeca la sessió a tq-es quarts de set i zruit 
minuts de la vetlla). 

-I_ 
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