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A dos quarts de sis i deu  m i n u t s  de  la tarda e‘s oberta la sessió, sota la presidhacia del senyor Com- 

Lectura i aprovació de  l’acta de la sessió anterior. 
Prec adregat pel senyor Cornorcra al senyor Conseller provisional de Governació, respe:te a la reno- 

ziarió dels A juntaments .  Resposta del seny  or Conseller provisional de  Governació. 
Prec a d r q a t  pel senyor I.’allBs i Pujals  al senyor Conseller provisional de Governació, respecte a la 

substitució dels Regidors  desiglzats per l’article 29. Resposta del senyor Coliseller provi- 
sional de Governació. 

Prec adregat pel senyor Vidal  i Guardiola al s e n y o r  Conseller de Finances,  respecte al traspds ‘dels 
Serveis d’Aeronhuiica Civil  i coizstrucció d e  l’aeroport. Resposta del senyor Conseller de Fi- 
Izanczs. 

Prec del senyor Ruiz i Poizseti al senyor Conseller de  Finances,  respecte a l’escala dels Zeppelins 
a Barcelona. Resfiosia del senyor Conseller de Finances.  

Prec del senyor Comorera al senyor Conseller d e  Finances,  respecte a l’obteizció d’waes dades per 
a la rdfiida tramiiació d’un projecte de  L,lei Respostes del senyor President de ia Cambra i 
de l  senyor Conseller de Finances. 

Prec del sepzyor Carreres i Artau al senyor Conseller de Cultura,  respecte al pensanze.iat del  GoverIa 
davant del p r o b h n a  Universitari .  Respost  G del senyor Conseller delegat. 

Es  dhza cornpte d’haver estat acce9tada la dimissió del President de la Comissió d‘Estatirt Or- 
ghwic de Catalunya,  senyor Casanelles, i d e  la  seva substitució pel senyor Casatzoves. 

S’atzeca la sessió a les sei de la vetlla. 

panys.  I 
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A dos quarts de sis i deu minuts de la tarda O R D R E  D E L  D I A  
s’obre la sessió, sota la presid6ncia del senyor 
Cempanvq. Al banc roig hi han els honorables 

1 senyors Conseller delegat i Consellers d’ Agricul- 
tura i F:conmnia i Sanitat i AssistPncia So- El Sr. PRESIDENT : Senyors Diputats : E n  
cial. z s  llegida i aprovada l’acta de la sessió an- les anteriors sessions es va acordar que quan es re- 

1 terior. prendrien les tasques del Congrés es dofnaria llot 

Precs i preguntes 
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a quk els senyors Diputats que tinguessin interes 
en fer precs i preguntes ho poguesfin realitzar. 
Colm que si  després d’aquesta sessi6 fossin suspe- 
ses altra vegada les tasques, del Congrés, en tornar 
a reprendre les sessions hauria de discutir-se l’Es- 
tatut orghiic de Catalunya, i alesholres, segons el 
Reglament, no es pofdrien interposar altres qües- 
tions, a no ésser que el Congrés acordés altrament, 
la Presidencia ha donat lloc a quP els senyors Di- 
putats que tinguin anunciats precs i preguntes pu- 
guin exposar-10s. Per tant, comenqar; aquesta 
tarda a fer-ho el senyw Comorera. 

E l  Sr. DURAN I VENTOSA : Per les parau- 
les del senyor President sembla que se’n despren- 
gui el sen:it que quan es comenci la discussió del 
projecte de ri.gim olrginic ja no’ es podran fer precs 
i preguntes, i a mi em sembla que noi era pas 
aquest el sentit del Reglament. E m  sembla que el 
que s’havla establert era que no es polgués inter- 
posar la discussib d’altres proposicioins o projectes 
de llei, per6 el dret dels senyors Diiputats a fer 
precs i preguntes crec que no pot perjudicar la dis- 
cussió ¿’aquest projecte de regim interior. No sé 
si interpreto bé el sentit del Reglament, perd, en 
tot cas, es podria consultar a la Cambra per veure 
si s’ha d’interpretar amb aquest sentit restrictiu 
01 bé si es podran fer precs i preguntes. 

E l  Sr.  PRESIDENT:  E1 senyor Duran ha 
de tenir en compte que la Cambra és sobirana i que 
el Reglament diu ai noi acorda altra cosa la Cam- 
bran, i la presidencia sempre donar& facilitats, 
per6 mantindri en el polssible un criteri de restric- 
ció, i així és que orientant-se en aquest criteri 
havia promnciat les anteriors paraules. No perqui. 
tingués interes en suprimir els precs i preguntes 
ja que quan siguin realitzables donar& la presiden- 
cia facilitats a tolts els senyors Diputats perque 
puguin esplanar-les. E l  senyor Colmorera té la 
paraula. 

La renovació deis Ajuntaments 

E l  Sr. COMORERA : Senyors Diputats : 
Tindria interi.s en quil el Conseller de Governaci6 
ens informés pel que fa referencia a si el Golvern 
ja té criteri format respecte a les eleccions muni- 
cipals. Segons la llei espanyola, s’han de renovar 
els Ajuntaments, perh, com que el servei d’admi- 
nistració local ha passat ja a la Generalitat, vol 
dir aish que Catalunya pot fer aquestes eleccions 01 

que pot ajornar-les ; i sobre aquesta qÜesti6 con- 
creta desitjaria que el senyor Conseller de Gover- 
nacib posés de manifest si té format criteri. 

E1 Sr. PRESIDENT : El  senyor Conseller 
provisioaal de Governació té la paraula. 

E1 Sr. CONSET,LER prolvisiolnal de Governa- 
ció (senyor Selves) : La V. S. planteja una pre- 
gunta ; vaig a contestar breument : E1 Consell exe- 
cutiu de la Generalitat noi té format criteri sobre 
les pr6ximes eleccions: com molt bé deia V. S., 
el que, a la vegada, em dhna I’argumentaci6 sufi- 
cient per dir-li que com s’ha fet ja el trasp2.s de 
l’Administraci6 local el Coasiell ha d’estudiar 
aquest afer, i no’ s’ha proaunciat encara. 

El Sr. COMORERA : Moilt agrait a les infor- 
macions del senyor Conseller de Governació. Nos- 

altres creiem que seria canvenient, i potser ne- 
cessari, que el Govern de la Generalitat tingués 
com més aviat millor un critri sobre aquesta qiies- 
ti6 que és de mhxima importhcia per Catalunya, 
perque a Catalunya especialment, les eleccims 
municipals, fetes en el mes d’abril, poldrien por- 
tar-nois a situacioins difícils i potser fins i tot de 
viotlencia, ja que en aquestes eleccions han de vo- 
tar per primera vegada les dolaes i a Catalunya 
i potser també a fora de Catalunya igualment, no 
hi ha manera de garantitzar el vot de les dolms 
perque no hi ha res que certifiqui la seva perso- 
nalitat, i anant a unes eleccions precipitades, vo- 
tant per primera vegada les dolnes, que és sem- 
pre una incdgnita, segurament per dificultats en 
la certificació de la personalitat de cada una d’e- 
lles, la immensa majoria de les dolnes prcnleth-ies, 
de dolnles de treballadors de la terra i de la ciutat, 
no podrien exercir aquest dret, no per manca de 
volluntat sinó per deficihcies com les apuntades, 
i entenem que es cometria un gravíssim error si 
no es tingués en coimpte aquesta circumstancia es- 
pecialissima en aquest cas concret. Entenem doncs 
que el Govern de la Generalitat estaria mollt en- 
certat si formés el criteri d’ajornar aquestes elec- 
cioins municipals d’abril fins i tant que el Parla- 
ment de Catalunya no hagués fet les Lleis muni- 
cipal i electoral i fins i tant que el Gowern de la 
Generalitat no hagués reglamentat l’ús osbligatori 
del rainet d’identitat per ambdós sexes. Si no es 
fés d’aquesta manera, entenc que noi ens trobarfem 
en una, situacib difícil, i torno a repetir que pot- 
ser de violencia i tot en alguns llocs de Catalunya. 

El Sr.  PRESIDENT : E1 Coaseller promisio- 
nal de Gomernació té la paraula. 

E l  Sr. CONSELLER provisional de Gover. 
xa& : Per rectificar breument. Noi desconeis 
V. S. que aquest Consell Esecutiu té una exis- 
t hc i a  de dos dies i que dintre d’aquest període 
de dos dies s’ha reunit una sola vegada. Pesa da- 
munt d’ell inoimbrables afers a solucionar i no ha 
pogut per tant dedicar aquella atenció que la 
V. S. recoineix que necessita aquest afer ; perd 
asseguroi, sense prejutjar res) que el Consell Exe- 
cutiu de la Generalitat estudiari amb tolta la cura 
que requereix un afer de tanta importincia per 
tal de donar-li una solució justa. 

E1 Sr. PRESIDENT : Eli senyor Valles i Yu- 
jals té la paraula. 

I 

La substitució dels senyors Regidors designats 
per I’article 29 

E1 Sr. VALLQS I PUJALS : Senyors Dipu- 
tats : H e  de molestar també el senyor Conseller 
provlsioaal de Governació amb una pregunta re- 
ferent a quelcolin coaexe amb el que acaba de pre- 
guntar el senyor Colmoirera. 

Es tracta de la llei dictada per 1’Estat espanyol, 
que fa referencia als Regidors designats per l’arti- 
cle 29 de la Llei electoral. Gs un afer greu que té 
inolta importincia, més que pel que fa referhcia 
als Ajuntanents que s’hi troben afectats, pel que 
fa referencia al nostre regim autondmic. Saben els 
senyors Diputats que la Gaceta del dia 6 d’aquest 
mes publicava aquesta Llei de les Corts Consti- 
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tuents espanyoles, Llei que porta data del 30 de de- 
sembre. Fer aquesta Llei esl disposa que elsl Regi- 
dors nomenats o designats per l’article 29 han de 
cessar en l’exercici del seu carrec en el termini de 
vint dies ; es disposa després’ que han d’ésser subs- 1 
tituits, que en els Ajuntaments que formaven han 
d’ésser substituits per unes Comissions gestolres 
interines formades de tres individus, un d’ells un 
contribuent, un altre un obrer i l’altre un funciog- 
nari representant de 1’Estat. E1 contribuent i 
l’obrer han d’ésser designats per les Assolciacions 
del ram alla on n’hi hagi i on no1 n’hi hagi han 
d’ésser designats per un sorteig que ha d’ésser pre- 
sidit per un delegat de l’autoritat governativa. E1 
funcionari ha d’ésser de 1’Estat i, com diu la Llei, 
representara 1’Estat dintre de YAjuntament, i ha 
d’ésser un dels que la Llei mateixa assenyala - 
un mestre o un empleat de Correus, de Telegrafs, 
d’Qibres PYtbliques 01 de Sanitat -. Es diu després 
que aquestes Comissions gestores interines tindran 
un camp d’actuació limitada en els termes que la 
Llei disposa, o sigui que noi polden prendre cap 
dels acords que, segolns la legislacih actual necessi- 
ten del qumum i que no poden fer pressupost, sinó 
que s’han de moure dins del pressupost que regei- 
xi quan se’ls designi, i si creuen que s’hi han de 
fer vasiacions, han de sotmetre al Governador per- 
quP aquest ha aprovi. Ve dispoisat, finalment, que 
aquestes Comissions gestoires interines no poden 
viure més de tres meso’s ; que forqosament els 
Ajuntaments que es trobin en aquestes circums- 
tancies, abans de tres mesos s’han de fer eleccions 
municipals. Aquesta Llei, com he dit, la publicava 
la Gaceta del 6 de gener, i al cap de das oi tres dies, 
els quatre Butlletins Oficials de Catalunya la va- 
ren publicar, havent-ho fet el Bolet& Oficial de la 
província de Barcelona, el dia 9 de gener, en un 
nombre extramdinari que va sortir noimés que per 
a publicar aquesta Llei. Ara bé : La Gaceta del 
dia 16 d’aquest mateix mes publicava el Decret, 
que porta data del 14 anterior, en virtut del qual es 
feia el traspjs de serveis d’AdministraciÓ1 local a 
la Generalitat. Per aquest Decret cessen totesi les 
funcions qlie 1’Estat Central exercia en els Mani- 
cipis de Catalunya ; 1’Estat Gentrai deixa de tenir 
iatervencib complerta i absoluta en la funció1 local 
i, per tant, en la funció! municipal a Catalunya, i 
toltes aquestes funcions, que segons la legislació 
venien exercint els diferents organismes de 1’Estat 
Central, resten transferides, es passen a la Gene- 
ralitat. L’Estat, per tant, es separa en absolut de 
la seva intervenció en la vida local pel que fa refe- 
rPncia al territori de Catalunya ; totes les seves 
funcions passen a la Generalitat. I disposa aquest 
Decret que els, seus efectes es retrotreuen al I.‘ 
de gener, de manera que des del dia I.* del 

rmes que som, 1’Estat ha restat apartat en absolut 
de la seva intervencib en la vida municipal en el 
que afecta a Catalunya, i totes aquestes funcions, 
amb tots els seus matisos, han estat transferides a 
la Generalitat. 

I aquí sorgeix la pregunta, interesantíssima, 
com abans deia, pel nostre regim autonhmic, que 
jo volia formular al senyor Conseller provisional 
de Governació. Que entén el Consell respecte d’a- 
questa Llei que disposa la cessació dels Regidors 
fets per l’art. 29 ? Entén que aquesta Llei s’ha d’a- 

plicar i s’ha de complir a Catalunya o entén que 
no s’ha d’aplicar ni establir a Catalunya? Jo, 
avangant el meu criteri, perqui- és un criteri ro- 
tund i definitiu, crec que aquesta Llei no es pot 
aplicar de cap manesa a Catalunya ; que aquesta 
Llei no 6s d’aplicació al nostre poble. Si el Decret 
de traspis de serveis ens diu que els seus efectes 
es retrotreguin al I.’ de gener, si en virtut d’aquest 
Decret 1’Estat ja no té cap intervencii en la vida 
local a Catalunya, i la Llei publicada el 6 de gener 
que disposa unes coses - que les dispijsa cl Poder 
Central - respecte dels Municipis de Zataluanya, 
entenc que no es pot aplicar als nostres Municipis. 
Per altra part, si no hi hagués aquest principi, si 
no hi haguCs aquesta qüestió de principis, hi ha 
una impossibilitat gairebé absoluta de poder apli- 
car aquesta Llei a Catalunya. Saben els senyors 
Diputats que aquesta Llei dóna una pila d’inter- 
vencions a organismes que no són nostres. En pri- 
mer lloc, hi ha un problema fonamental : que es  
consigna pes a formar part de la Comissió gestora 
interina, un dels tres membres ha d’ésser un re- 
presentant de l’Estat, un representant de 1’Estat 
Central, que són el mestre, l’empleat d’Obres Ptí- 
bliques, l’empleat de TelGgrafs, l’empleat de Sa- 
nitat, de manera que 1’Estat es resena, dintre els 
Ajuntaments interins de Catalunya que es cons- 
tituiran per a substituir els que funcionaven en 
virtut de l’article 29, es reserva una intervenció 
tan decissiva com és tenir-hi un membre que, en 
realitat, seria el diriment de les qüestions que pu- 
guin plantejar-se entre els altres dos uembres, que 
són un contribuent i un obrer. Per una part hi ha 
la intervenció d’un representant de 1’Estat Cen- 
tral ; per l’altra hi ha una intervenció directa del 
Governador civil en una pila de fuicims de les 
que aquesta Llei disposa per a fer aquesta subs- 
titució dels Ajuntaments. Un delegat del Gover- 
nador ha d’anar a presidir riquestes eleccions del 
contribuent i de l’obrer ; un delegat del Gover- 
nador és el que ha de fer la designació d’aquest 
funcionari que ha de formar part de la Comissió 
gestora interina ; el Governador ha d’aprovar tots 
aquells assumptes que requereixen, segons la llei 
Municipal, el quorum, i, finalment, r l  Governador 
ha de convocar també dintre de tres mesos elec- 
cions per a aquests Ajuntaments. 

Tot aixh vol dir que encara que s’intentés - 
que jo, repeteixo, crec que no es pot aplicar de 
cap manera a Catalunya aquesta Llei -, encara 
que es volgués intentar l’aplicació de tot aquest 
mecanisme que determina una interv-nció constant 
de representacions del Poder Central dintre dels 
Ajuntaments de Catalunya, no pot tenir eficacia 
de cap manera després del I . ~  de gener, a partir 
de la qual data 1’Estat Central s’ha apartat de 
la seva intervenció en les funcions referents al 
rPgim municipal. 

Entenc, per tant, que la Generalitat, que el 
Consell de Govern de la Generalitat, hauria a hores 
d’ara ja - perquit el termini s’esth acostant - 
hauria a hores d’ara d’haver fet una declaració 
terminant i categ6rica de quP entén que aquesta 
Llei no es pot aplicar a Catalunya, i jo crec que 
havia d’haver fet aquesta declaració perque com 
que aquesta Llei es va publicar en els B u t l l e t i m  
Ofzcials de les ((províncies)) catalares, aixb podia 
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donar a entendre als Ajuntaments que implicava 
l’aplicació. Lluny d’aixo, nosaltres - jo aimenys 
- no he vist cap declaració oíicial del Govern 
respecte d’aquest particular ; per&, en canvi, hem 
vist en una nota oficiosa publicada en la premsa 
d’ahir, referent al Consell que es va celebrar abans 
d’ahir, en la qual es deia que s’havien aprovat 
unes normes per a l’aplicació d’aquesta Llei a Ca- 
ialunya. Jo entenc que aixi, és d’una gravetat ex- 
traordinari;. Només que el sol fet d’admetre que 
aixd pugui aplicar-se a Catalunya, crec jo que és 
realment d’una gravetat gran, i crec que aixa seria 
un atemptat que cometríem nosaltres mateixos con- 
tra el nostre r2gim autondmic, per quan aquesta 
matitria de la legislació municipal, aquesta ma- 
t&ia del rhgim local, el tenim ja nosaltres plena- 
ment a les nostres mans. Per aixa espero les rua- 
nifestacions del senyor Conseller per a treure’in 
dels dubtes que, repeteixo, tinc i crec que tindran 
tots els Diputats. 

El Sr.  COhSELLI3K provisioinal de &ver- 
naci6 : Senyoirs Diputats : -vaig a contestar i acia- 
rir els, escrupods i aubtes, que han sojrgit en la Mi- 
noria regionalista respecte a la posicio del Cmsell 
Executiu per a la renovació deis Ajuntaments de 
i’arhcle 29, Colinenpré per les darreres paraules 
que ha dit V. S. S’ha referit a una relaci6 feta 
pel Conseller delegat del Consell excutiu als pe- 
rialdistes, en el primer Colnseli del nou Govern, de 
Catalunya. D’aquesta relació, jo’ en vaig dir unes 
paraules clares, terminants, categdriques, per a 
esvair qualsevol1 mena de dubtes que iinguin 
VV. $8. i que tingui el Parlament. Eí Coasell va 
estudiar, com un cas d’urgPncia, l’ai-er que plan- 
tejava la relació dels Ajuntaments elegits per l’ar- 
ticle 29 i que, segons Llei votada per les Corts 
Constituents en 30 de desembre de 1932, compor- 
tava l’aplicacló en data 6 de gener del present any. 
I varem comiderar que la urgsncia d’aquesta llei 
ens plantejava el seu estudi dintre el Consell Exe- 
cutiu, i l’estudihrem. El Consell va entendre, que 
dintre aquesta urgitncia, dolnada la crisi que es ve- 
nia tramitant dintre la Generalitat, noi s’havia 
pogut prendre una reso’luci6 ferma soibre aquest 
afer i el Consell entenia que ajoanar l’aplicació 
de la Llei, i aixd obeeix a la teoria que expoisava 
V. Si., i que en tolt cas, d’anar a la renolvacit dels 
Ajuntaments elegits per l’article 29 aquesta re- 
soluci6 es prendria abans de la primera quinze- 
na de febrer. Aixa és el que va dir el Coaseller 
delegat del Coasell Executiu. 

Ara bé : el Consell accepta coim a bona la doc- 
trina autolnomista exposada per V. S. respecte 
dels traspassas fets d’Administraci6 local ; entén 
aquest Colnsell, que és avui la Generalitat la que 
té plena sobirania per a determinar el rsgim dels 
Municipis, per aixa és la Generalitat la que ha 
de resotldre aquest afer. Perd he d’avanpr a la v. Si. que aixh esta en estudi i s’estudiara ; tolta 
resduciih que es prengui em aquest sentit ser2 pm- 
tada al Parlament en projecte de llei discutit i 
aprovat pel Parlament. Crec que aixh esvair& els 
dubtes que s?hagin pogut suscitar. 

E1 Sr. VALLBS I PUJALS : E m  plauen 
molt les manifestacions del digne Coaseller’ pro- 
visianal de ‘Goivernació. Realment el dubte que, 
més, que en f a m a  de dubte, diré que quasi bé 

era ja d’alarma, que havia provocat en el nostre 
h i m  la nota dels peribdics d’ahir, crec que des- 
prés de les paraules del senyoir Conseller, queda 
completament esvait. Entenem i coimpartim el 
criteri del Cclnseller, del Consell que aqusta Llei 
noi s’ha d’aplicar a Catalunya per les raoins ... 

E l  Sr. CQNSELLER provisiolnal de Gaverna- 
ciC : No he dit aix6, senyor Vall& i Pujals. Que 
noi es pogu6s aplicar, no ho he dit. Gs un ajor- 
nament. 

E1 Sr. VALLGS I PUJALS : Si s’ha de por- 
tar aquí, és que farem una altra llei, i per tant no 
aplicaren aquella. Tenim plena sobirania, i ai96 
implica que no hem d’aplicar cap llei, que no ha 
de regir cap llei ; que si creiem que s’han de pren- 
dre disposicions per a substituir els Ajuntaments 
de I’article 29, farem una llei nova que aplicarem 
en virtud de la que farem nosaltres i no la de 1’E.s- 
tat Central ; per aixh crec que més, que proposar 
un ajornament de la llei de 1’Estat Central, crec 
que el procediment fóra la declaraciih categdrica de 
que aquella llei no s’apliqui i que si s’ha de prendre 
una mesura respecte d’aquells Ajuntaments, es 
porti el projecte al Parlament i el Paslament, amb 
la seva sobirania, acordar& Crec que s’ha de fer la 
declarac& categhrica, que aquesta llei no obliga a 
Catalunya, ni s’ha d’aplicar a Catalunya, per6 
aquesta declciració categdrica l’ha de fer el Consell. 

E1 Sr. CONSELLER provisbnal de Governa- 
ci6, : I l’ha feta. 

E l  Sr. VALLRS I PUJALSl : Na, senyor Con- 
seller ; que quan ho deia m’ha rectificat i deia que 
no ho1 havia dit. 

E l  Sr. CONSELLBR provisional de Governa- 
ció : VostCs, deien que el Consell s’havia declarat 
partidari de la no aplicació). Jo no1 he dit  aixd ; he 
parlat de l’ajornament, perquit ha de passar a estu- 
di del Consell i la resoluci6 es porta& aquí al Par- 
lament. 

E1 Sr. VALLRS I PUJALS : Farem, en tot 
cas, una llei, perd no aplicarem aquella llei, no 
obrarem al dictat d’aquella, no prendrem disyacsi- 
ciolns ni acords per a aplicar aquella llei ; no farem 
modificacions a aquella llei, sinó1 que en farem una 
de notva, perque, per altra part, es una llei que - 
anava a qualificar-la amb un terme un xic dur, 
per6 no vull fer-ho perquP el respecte que em me- 
reixen les Corts Constituents no em permet fer- 
ho’ - no es molestara ningú si la qualifico de pin- 
toresca. 

E1 Sr. SIMO BOFARULL, : Gs molt b e a h 1  ! 
E l  Sr. PALACIN : Allb que intentaveu dir 

primer és millor. 
E l  Sr. VALLES I PUJALS : Comensa per dir 

que no pot formar part de la Comissi6 gestora nin- 
gú que hagi complert 30 anys, de manera que tot ... 

E1 Sr. LLUHf : Nosaltres, posarem que no en e 

pot folrrmar part cap moaarquic ! 
E1 Sr. DURAN I VENTOSA : Per nosaltres, 

plim ! 
E1 Sr. VALLES I PUJALS : Comeqa, dic, 

per consignar que no en pot formar ningú que no 
hagi complert trenta anys. Aixd determina una 
conseqü2ncia que és que quan parla del funcionari 
que en representacib de 1’Estat ha de formar-ne 
part no dóna dret a l’elecció, perquP després de 
dir que s’elegiri el funcionari que en fcmnarA 
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part, després diu que ha d’ésser el més jove de 
tots, i per tant, ja ve determinat. Després aques- 
ta Llei esta en contradicci6 absoluta amb l’esperit 
i amb la lletra de la Constitució de l’zstat, perque 
la Coastitució.. . 

E1 Sr. PRESIDENT : No li sembla,, senyor 
Valles, que aixd ja no és ni un prec ni una pre- 
gunta ? 

El Sr. VALLBS I PUJALS : Es per a argu- 
mentar que aquesta Llei COI la podem prendre ni 
per patró1 ni per moldel, per6 “accedint a les obser- 
vacions del senyolr President, acabo demanant una 
vegada més, al Consell Bxecutiu, que en aquesta 
matPria hi sigui el més energic i el més categ6ric 
possible. Els que havíem format part de l’antiga 
Manco~munitat sabem com es succeiran els, atemp- 
lats que es dictaxan co’ntra la nostra autonomia, 
petita o grossa, que tinguem, i seran mollts els 
casos’ en que ens trobarem amb assumptes com 
aquest, en qui. després d’haver-se concedit l’auto- 
nomia, s’aniran fent invasiofns al nostre rPgim. I 
amb aix6 acaba 

Hi ha, després, una alira disposició alarmant 
que dóna idea de l’esperit que els organismes del 
Poder Central tenen respecte de Catalunya després 
d’haver-nos concedit l’autonomia. Han vist tots 
els Diputats publicat un Decret que també és 
pintoresc. F a  pocs dies que es crea un Patronat 
del Circuit Pirenaic, degut a qui: hi ha un senyor 
Diputat que ha presentat un projecte de carre- 
tera que va de cap a cap del Pirineu, i el Govern 
crea un organisme, nomena director del Patronat 
a aquell senyor Diputat i diu que es posin sota les 
ordres d’aquest senyor, la jefatura d’Qbres Píí- 
bliques d’Osca i les de Lleida i Girona i, ((en su 
caso, de la Generalidad),. De manera que obliga 
la Generalitat a estar sota aquest senyor Diputat 
al qual nomena director d’un Circuit de Carre- 
teres Pirenaiques. Es un nou atemptat contra l’au- 
tonomia nostra sobre el qual crido l’atenció del 
Parla-ment . 

El Sr. CONSELLER provisional de Governa- 
cib : Breument per a concretar algun punt. Jo es- 
tranyo que V. ,S. s’hagi est& d’una manera tant 
considerable, encara que sempre escolto amb aquell 
gust les seves interessantissimes manifestacions ; 
per6 !i he de dlr que ha fet una interpretació ex- 
tensiva de la Llei que avien votat les Corts Cons- 
tituents que no recau a aquest Conseller defen- 
sar-la. Vot& estan d’acord en qu& l’aplicació d’a- 
questa Llei no pot ésser feta a Catalunya. Llavors, 
per quP ens diuen tots els defectes ? Si ja diem que 
l’hern ajornada, no val la pena d’anar a destriar 
una cosa que ja hem ajornat. Jo crec totalment in- 
oportuna la declaració de qui. no s’ha d’aplicar 
aquesta Llei a Catalunya. “E1 que convé és el 
seguent : hem ajornat la Llei que donava uns ter- 
minis fixos inaplaqables. Hem dit que tota reso- 
lució que es prengui en aquest sentit passar& a 
estudi del Consell - i per aix6 no acceptava la 
teoria de la V. S. - i quan aquest Consell hagi 
estudiat a fons aquest afer presentara un projecte, 
i vindri al Parlament, es discutir& i s’aprovara. 
Aix6 és claríssim ; crec que pot esvair tots els 
recels de la V. S. 

E1 Sr. PRESIDENT : Té  la paraula e1 senyor 
Vidal i Guardiola. 

El traspis dels serveis d’Aerondutita Civil i la 
construccid de I’Aeroport 

El Sr. VIDAL I GUARDIOLA : Senyors Di- 
putats : Una pregunta al senyor Coiseller Dele- 
gat i Conseller de Finances sobre el sentit i trans- 
caidencia financiera del text de l’accrd de la Co- 
missió Mixta sobre traspas de serveis que es rela- 
ciona amb els de construcció de l’Acroport. 

((La Comissió mixta acorda traspassar a la 
Generalitat de Catalunya les facu1ta:s d’execucib 
que la legislació vigent atribueix als organismes 
de I’Estat en tot  el que es refereix a la construc- 
ció d’aeroports per als serveis d’aviació civil, i 
a aquest efecte es transfereixen també a la Gene- 
ralitat les facultats executives que respecte a drets 
d’espropiació atribueix el número g de l’art. 5.‘ 
de 1’Estatut de Catalunya)). Diu després en un 
parjgrat darrer : ((,§’entén que aquest traspas no 
compren per ara els serveis referents als plans de 
1’Estat ni a les obres que s’hagin d’executar amb 
la seva subvenci6.s 

Ens trobem, doncs, en un cas p e  no és el 
primer en quP es fa un traspjs de serveis sense 
entrar-se simulthiament en 1’aspec.e que ncsal- 
tres, desde el primer dia hem vingut dient que 
consideraveni subtancial i mlalt pprillós sense) 
que es faci simultaniament el traspas dels mit- 
jans financiers. Noisaltres no1 hem anagat, senyor 
Conseller de Finances, ni durant la campanya elec- 
tolral, ni després aqui mateix en aquesta Cambra, 
els nostres, recels sobre la situació cn que deíini- 
tivament havia de quedar la Hisenda de Catalu- 
nya, colm a coliiseqiiPncia de l’apliczcib dels arti- 
cles de l ’ss ta tut ;  i no! virem entrar a folns en 
aquest debat, perqu6 se’ns va dir, i nosaltres va- 
rem entendre aquesta indicaci6, que era indiscret, 
perillós i imprudent parlar-ne. Perlj actualment, 
tenim ja alguns casols practics, puis aquest cas 
de l’aeropoct no és certament 1’Gnic. 

Jo voildria recordar al senyor Conseller de Fi- 
nances i a la Cambra, que pocs dies abans d’aquest 
Decret a que ens hem referit, hi h a u n  traspas de 
serveis d’Administracih local ; en tolts els seus 
articles, que els senyors Diputats colneixen per- 
fectament, es ve parlant del traspas de serveis en 
tots el’s aspectes ; perd és indiscutible, que abans 
del traspjs, aquests serveis han iringut essent 
prestats per funcioinaris que colbra3ren del Pres- 
supolst general, i avui, un cop inic.at el trasp&s, 
hauran d’ésser prestats per funcionaris que cabra- 
ran oi han de cobrar del Pressupoist de Catalunya. 
I en lloc, que jo colnegui oi sapiga, s ha dit c 
cofmputarl& l’import d’aquestes despeses i de quina 
manera 1’Estat far& la cessió de les entrades cor- 
respolnents. 

En el cas de l’aeroport, al nolstre enteodre, 
aixd té una importancia simptcmitica, i com que 
no es tracta d’uaa colsa que estigui en plena ellabo- 
ració, sinh que és acord de la Comissió mixta, nos- 
altres, hem cregut urgentment, que sobre aquestes 
orientaciolns financieres, el Govern tingués ocasió 
de dir algunes paraules a la Cambra. Perqu+ els 
serveis d’Administraci6 local, són, en quant a 
pressupoetcs, una cosa realment senzilla, i si no 
s’ha pagut cal‘cular encara - perquP si s’hagués 
polgut calcular ja s’hauria fet el fraspas corres- 
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p e n t  -, si no s’ha calculat el que castaran 
aquets petits serveis i donar a Catalunya les en- 
trades carres?o’nents, que succeira el dia en que 
la Comissi6 mixta, comenci a entrar en un pres- 
supost o~n les dificultats seran enormes, com per 
exemple, Sanitat i Obres Públiques? E n  el cas 
dels serveis d’ilviacih Civil, noisaltres ens trobem 
amb un acord de la Comissió mixta, i si jo1 no es- 
tic mal informat, amb un acord ferln de que el 
traspas de serveis es far& en aues etapes : pri- 
mera etapa, l’actual, la d’aquest Decret, pel qual 
es dóna permís, a Catalunya perque construeixi, 
pagant-lo ella o pagant-101 els olrganismes catalans, 
un aeroport. I aixb marxa paralklament amb 
l’exisdncia en el Pressupost general de coasigna- 
cions per serveis iguals o semblants. ,j En quina 
forma s’aplicaran en relaci6 amb 1’aeropot-t en 
general i en totes aquestes construccioins el criteri 
de l’Estatut, quan es parla de serveis traspassats, 
no en quant a Is. legislació, sinó a l’execució? 
<Vol dir, que aquests serveis seran traspassats en 
la f a m a  que la subvenci6 que doini 1’Estat deu 
ésser negociada cada vegada i no resten establerts 
els drets de Catalunya d’una manera general? 

Jo recmec la importancia, la urgPncia de qui. 
es construeixi a Barcelona un aeropoct, que ja 
hauria d’estar construit, i que si no s’ha fet, cal 
anar el més depressa passible a la seva construcció. 
Ara bé : totes aquestes consideracions, al noistre 
entendre, no s6n incompatibles amb que i’aspecte 
financer s’estudii, s’apliqui i es resolgui en for- 
ma que no ens trobem ja en un cas prhctic, que 
certament no és el primer, sini. e 
en el cas de l’administració local 
primer cas de quP es traspassen serveis i sempre 
s’ajornen per un dia que jo1 no sé quan arribard. 

Nosaltres volem gran claredat en matPria finan- 
ciera, i per aixb, quan es discutiren els Pressupos,- 
tos - i cada vegada que es presenti ocasiir - 
haurem de repetir que la matPria financiera és el 
que d6na lloc a les més greus preocupacions. Amb 
el Pressupost de Catalunya, el traspjs de serveis 
fet en aquesta forma, nosaltres, no veiem, com es 
pot arribar a pensar, que dema ni en un altre dia 
molt més lluny;, els serveis estiguin plenament 
desenrctllats, i es pugui pensar en un Pressupost 
de Catalunya equilibrat i basat en normes equita- 
tives dc justícia. Per aixd, prego1 al senyoNr Con- 
seller de Finances, que doni a la Cambra una ex- 
plicaciik respecte el sentit i transcendPncia en all6 
referent al traspds de serveis de l’aeroport, en la 
forma parcial i per etapes, que s’ha fet. 

El Sr.  CONSELLER de Finances : Demano 
per parlar. 

E1 Sr. PRESIDENT : Té  la paraula el senyor 
Conseller de Finances. 

E l  Sr.  CO’NSELLER de Finances : Senyors 
Dliputats : Vull colntestar a la pregunta que m’a- 
caba de fer el senyor Vidal i Guardiola, sobretot 
en la part que ell ha donat més extensi6, o sigui 
en el referent al trasphs de serveis d’Aviaci6 civil 
i construcció de l’aeroport. E l  mateix senyor Vi- 
dal i Guardiola ha reconegut que 1’Administracib 
local traspassava més una jurisdicció, que na pas 
serveis en el sentit de despeses ; que les, despeses 
eren petites, i jo, en realitat, puc assegurar que 
aquestes despeses no són molt grans. De manera 

que aquesta part, la hisendistica, i financiera de la 
part d’administració, també ha estat tinguda en 
coimpte. 

Per6 no, era aixb precisament el punt que alar- 
mava al senyor Vidal i Guardiola. Ell volia una 
aclaraci6 solbre allb que feia referPncia a l’altre 
punt, a l’aeroport, i ja vull donar-li aquesta acla- 
raci6 d’una manera ben clara i completa. Ha dit 
el senyor Vidal i Guardiola - i aquest és el punt 
de partida de la meva argumentacib en contestar- 
li - que era el que es podia dir un traspas en dues 
etapes. Efectivament : aixb és un trasphs, en una 
etapa, obligada per motius i raons d’urghcia;  i 
una altra etapa, la segorfla, en la qual hau& de 
fer-se el t r a s p h  amb caracter financier, que vindri 
com una derivació, un cop fets els oportuns i com- 
plets estudis de la primera etapa. 

Toks sabem - i jo voldria aprofitar aquesta 
ocasi&-per parlar d’aquest punt que té gran interés 
per Barcelona -- tots sabem la, imprtiincia que 
pes Barcelona té l ’ a e r q r t .  En aquest respecte jo 
comparteixo el criteri del senyor Vidal i Guardio- 
la, de quP Barcelona esta o viu en un considerable 
endarreriment respecte a la, construcci6 del seu 
aerqmrt. Per6 dit aixa, s’ha de dir també que 
aquest endarreriment no se’ns pot imputar a nos- 
altres, i pot en canvi imputar-% als que ocupen 
un llotc més prbxim al lloc on es troba la V. S. 
Com una necessitat ineludible que sentia, la ciu- 
tat en relacib a l’aeroport, es va constituir tot se- 
guit que va venir el nou regim, la Comissi6 Mu- 
nicipal de construcci6 de l’aeropwt de Barcelona. 
Aquesta Comissi6 municipal, prenent l’empresa de 
la, construcci6 de l’aeroport com a cosa, de gran 
interi.s per a, la ciutat, va iniciar les seves tasques 
per la construcció i planejament d’aquest aeroport. 
Aleshores ens trobarem primer de tot, amb un 
obstacle primordial. Sí ; va solrgir una nosa, un 
entrebanc que calia treure’s de davant, si es volia 
portar a terme una obra efectiva. Abans del tras- 
pas de serveis, aquesta nosa, aquest entrebanc no 
es poldia treure, perd en canvi, una vegada la Co- 
missi6 funcionés, hi .havia la manera de guit es 
tregués de davant aquesta nosa i entrebanc en quP 
es trobava la Comissi61 Municipal de l’Aeroport de 
Barcelona. E ra  una ordre dictada per el Ministeri 
presidit per el senyor Amar, en el qual hi figu- 
rava el senyor Ventosa, R. O. que substreia com- 
pletament de la Junta local tot all6 que feia refe- 
rPncia als aeropolrts de Madrid i Barcelona. Així 
es trobA la Colmissió Municipal completament lli- 
gada de brafos, perquP aquesta ordre, que és de 
data 28 de febrer del 1931, i la motivació o preim- 
poc autonomista, com és dir, per exemple, que les 
Juntes locals de I’aeroport adoleixen de I’in- 
cmvenient de dona? entrada a les mateixes 
a representacions d’organismes provincials i 
locals subjectes a les mudances de les per- 
sones que comporten els canvis de la potlítica del 
país. La  Reial ordre després, en la seva part dis- 
positiva, diu que la Junta Central de 1’Aeroport 
substituir& totalment en les seves funcions a les 
Jpntes de Madrid i Barcelona, a sigui que es subs- 
treu de la colmpetPncia municipal all6 que fa refe- 
rencia a les, Juntes de l’aeroport i es centralitza en 
una Junta de Madrid. Es diu després, en l’art. 3.’) 
com una gracia que se’ns fes, que un cop aca- 
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bada la construcei6 dels aeroports de Mladrid i 
Barcelona, la Junta Central d’Aerqorts proposari 
la reorganitzacib de les Juntes locals perque aques- 
tes puguin aleshores intervenir en aquestes qiies- 
tions. De manera que totes les esperances, totes 
les aspiracions que tenia Barcelona per la construc- 
ció del seu aeroport restaven tates barrades com- 
pletament i es tancava, així mateix, la porta a totes 
les iniciatives que hom pogués tenir. Barcelona, 
d’aquesta manera, no podia tenir l’aeroport que ne- 
cessita, ja que, com he dit abans, era necessari que 
la Junta Central portés en primer lloc a terme el 
seu pla, i fins aleshores no es deixava tenir a Bar- 
relona una Junta local que intervingués en tot el 
que fa referencia al seu aeroport. 13s aquesta la si- 
tuacib de fet en quP ens, trobarem, i és solament per 
acabar amb aquesta situació que s’ha portat a cap 
en aquest moment el traspas d’aquest servei de la 
manera que s’ha fet. Ara la Comissi& Mlunicipal 
compta amb una independencia, amb una llibertat, 
que li permet portar a terme el seu aeroport i cn- 
menyar seguidament el seu estudi i després, la seva 
construcció, principalment pel que fa referencia als 
pals d’ancoratze pels zepelins, i pugui comenqar 
I’expropiació, dels terrenys necessaris per aquelles 
installacims. 

Aquest és el motiu perque s’ha portat a cap 
aquest trasphs de serveis. Ara bé ; el senyor Vidal 
i Guardiola ens demana si nosaltres hem tingut en 
compte la part financiera : jo he de dir-li que 
nosaltres i la Comissió Mixta que fa el traspas 
de serveis ho ha tingut completament en compte. 
No hem renunciat a res del que pugui significar 
subvencions o aportacions de 1’Estat. Considera el 
senyor Vidal i Guardiola que el traspas fet en 
aquestes condicions ha d’ésser més difícil, per6 
a mi em sembla que n o ;  he de repetir que per 
tot el que es refereix a la cmstrucci6 de I’aeroport 
no es renuncia a cap d’aquelles subvencions sem- 
pre migrades i petites com sempre són totes les 
consignacions de ]’Estat. AI mateix temps, si nos- 
altres donem la sensació d’iniciativa i portem a 
cap aquesta tasca amb vertadera voluntat ser; més 
faci1 poder conseguir ‘de 1’Estat les subvencions 
que en el moment oportú es creguin necessaries. 

Ara bé;  després de dir aixa, després de dir 
que no renunciem a la part que ens correspongui 
del conjunt del Pressupost de 1’Estat espanyol, 
també he de dir, convenpt de quP tinc ben provat 
el meu amor a Barcelona, que nosaltres passés 
el que passés no podríem renunciar a quP Barce- 
lona tingués el seu aeroport. Nolsaltres creiem que 
per a la vida econcimica, que per a la vida comer- 
cial, que per a la vida intellectual i per a la vida 
de relaci6 de Barcelona, l’aeroport és una veri- 
table necessitat. Nosaltres creiem que el poble ha 
de tenir sempre aquell encert, aquella visió clara 
de saber aprofitar els moments histcirics i de trans- 
formació. Jo tinc la convicció de quP Catalunya no 
sabé aprofitar el moment de la transformació en 
el segle xrx de la marina de vela en marina de 
vapor i que d’aixci encara en pateix en aquests 
moments. Jo no voldria que ara, a l’hora present 
en quP s’esth iniciant el gran desenrotllament de 
les comunicacions aeries, Catalunya es trobés un 
dia que per un retard en els moments d’ara, no 
es trobés incorporada al moviment nou de carActer 

comercial. Considerem que aquesta qtikstió 6s d’u- 
na gran urgilncia, d’una veritable urgilncia, ja que 
no es pot oblidar que en qüestió de mesos ha de 
comenfar a funcionar lah primera línia de zeppe- 
lins ; que per Barcelona han d’ésser tres les linies 
de zeppelins que hi passin, a part de més d’una 
vintena de línies d’avions. Davant d’aixb, resta 
ben justificada la urgPncia amb que ha estat por- 
tat a cap el traspas d’aquest servei. Així, doncs, 
he d’insistir altre cop davant les manifestacions 
del senyor Vidal i Guardiola en quP no renunciem 
a cap de les, avantatges que ens cormponen i que 
ens hem limitat a quP enl la f o m e  legal pugU; 
no8vament actuar la Comissi6 muncipal que no 
podia fer res a conseqiiPncia de l’ordre del Mi- 
nisteri Aznar. Jo estic ben tranquil en la meva 
consciPncia que en aquest cas la CcmissiO i nos- 
altres hem complert amb el nostre deure i hem 
remordiria la consciencia si temps avenir a c a v a  
d’una negligencia o d’un oblit en les hores d’ara 
i per part nostra, deixavem passar l’hora propicia 
perquP Barcelona pugui anar a la construcció del 
seu aeropmt . 

E1 Sr.  VIDAL I GUARDIOLA : Demano per 
parlar. 

E l  Sr. P R E S I D E N T :  El senyor Vidal i 
Guardiola té la paraula. 

E l  Sr.  VIDAL I GUARDIOLA : Senyors Di- 
putats : E1 meu estimat amic al Conseller delegat 
i Conseller de Finances em posa sovint en discutir 
aquestes qüestions tan Arides com són les de Fi- 
nances en una situacib estranya. 

El Sr.  PRESIDENT : He de cridar l’atenci6 
al senyor Vidal i Guardiola sobre el fet de que no 
pot haver-hi discussib, ja que es tracta d’un 
prec. 

E l  Sr. VIDAL I GUAR,DIOLA : Procuraré, 
senyor President, ésser el més breu possible, de 
la mateixa manera com ho1 ha estai el senyor Va- 
lies. (Rialles en la Maioria.) 

E l  Sr. PRESTDENT’ : l3+ que sin6 es tracta- 
ria d’una interpellacid. 

E1 Sr.  VTnAI, I GUARDIOLA : Senyors Di- 
putats : Nosaltres, quan es discuten els P’ressu- 
polstos hagdrem de dir que aquests Pvessupostos 
neixien amb un greu i perillós desequilibri, i els 
fets venen a demostrar aquest temol- nostre. Da- 
vant d’aixb, el senyur Pi i Sunyer ens va confes- 
tar, referint-se als Pressupolstois del senyor Maiu- 
quer, del senyor VallPS’ i Pujals, del senyor Prat 
de la Riba, etc., etc., dient que estzven mal fets. 

E l  Sr. CASANOVES’ : Els Pressupos 
senyor Sostres ! 

E1 Sr. VIDAL I GIJARDIOLA : als que si- 
guin, senyor Casanoves. Nosaltrs hem vingut 
aquí a fer unes observacions i aquestes observa- 
cions noi he sentit que el senyor Pi i Sunyer les 
hagi contestades en el que fa refcencia a la part 
financiera relacionada amb el trasph de serveis de 
I’aeronAutica, limitant-se a exposar el fet d’aquest 
traspAs i les raons que l’han aconsellat. Jo he de 
dir  tan sols, amb tota la cordialitat que és m2uirna 
pel senyolr Pi i Sunyer, que lamento que anem fent 
aquests exercicis de gramatica Cllendorf davant 
d’ aquests problemes financiers que constitueixin 
un tema massa greu per a deixar-lo sense con- 
cretar. 
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El Sr.  CONS‘ELLER delegat : He explicat 
l’objecte del traspjs. 

E l  Sr.  VIDAL I GUARDIOLA : H a  parlat 
del Ministe5 Amar i $a esmentat textos que jo 
desconec, per6 si he dé dir que co’nec el text de 
gener del 1933, en ple rPgim autondmic, després 
d’aprowat l’sstatut, pel qual I’Estat, pel conducte 
dels seus representants a la Comissió) Mixta i amb 
I’avinenqa dels representants de la Comissió1 cata- 
lana es reserva, noi solament tot  el que es) refereix 
a l’aspecte financier del traspas, sinó1 que es reserva 
també tot quant es refereix a plans i estudis en 
matPria d’aeroports. De manera que la única c0ie.a 
que reconeix a Catalunya és el dret a quP es gas7.i 
els seus propis diners. $s necessari en aquestes 
qüestions financieres, tenir en compte les realitats 
i deixar de banda tots els’ solmnis. E1 senyolr Pi i 
Slunyer ens parla dels seus solmnis sobre una Bar- 
celolna futura, i jo he de contestar-li que és millor 
concretar tot aix6 en unes xifres de despeses ben 
determinades per a conPixer el sacrifici que hagi 
de fer Catalunya. Dlavant d’aixb és necessari dei- 
xar de banda tota fantasia per enfroatar-se amb la 
realitat. 

El senyor Pi i Sunyer ha dit - si jo noi he en& 
malament - que ells defensaran els drets de Cata- 
lunya quan es faci el traspas de la part financiera, 
i si no m’equivoco, ha dit també que es tractava 
d’una xifra relativament petita. Tok és relatiu, se- 
nyor Pi i Sunyer, en aquest món ! Ja na voldria 
estar mal informat, per6 he llegit, fa pocs dies, 
que una altra ciutat espanyoila, molt simpatica,’ la 
ciutat de Sevilla, pensava fer un pressupost de 
zz.ooo,ooo de pessetes, Jo no he llegit enlloc que 
I’Ajuntament de Sevilla, ajudi amb milions a pa- 
gar aquest aeropoTt ; no1 he llegit que la Dilmtacii 
Provincial de Sevilla, mentre 1’Estatut andalús nc 
estigui aprovat; ajudi a pagar aquest aeropoirt ; 
no he vist tampoc enlloc llistes de subscripcions pol- 
pulars per a pagar l’aerolport de Sevilla, i per es-  
clussió ja arribo a I5 coaseqii6ncia que l’aeroport de 
Sevilla, com I’aeroport de Madrid, seran pagats 
exclussívament amb fons públics, d’aquella part 
de fons públics a la qual nosaltres contribuirem 
avui com hem contribult sempre ,perquP no ser?. 
d’aquelles parts transferibles. I aixa, senyor Pi i 
Sunyer, em sembla que no és una minúcia, un3 
quantitat petita ; jo no entenc en aeropolrts, i no 
sé el que costen, per6 em sembla que coista has- 
tantes pessetes. Per consegüent, noisaltres insistim 
en quP és perillós, I aquesta era, senyor Pi i Su.  
nyer, la intenció de la meva pregunta ; que es vagin 
resolent qüestions de traspas de serveis i que es 
vagi sempre ajornant l’aspecte financier del qual 
el públic - i nosaltres som públic - no en sap ab- 
solutament res. 

Joi lamentoi que en aquest molment el nostre 
coampany, el Coaseller cle Justícia i Dret, que pol- 
dríem dir que és el ((Deus ex-machinan de les 
finances catalanes, nc estigui aquí present, per- 
quP ens en pugui parlar. (Rialles i jwotp.ste.5.) E1 
senycir Cmotmines és el principal representant a 
la 6‘cumissiO de Traspds i ell em va dir quan es 
discutia el Pressupost, en fer JO’ una Gbservaciii 
amb motiu d’un vot particular sobre la part pre- 
cisa de consignacions de traspjs de serveis, em 
va dir alkshoaes que noi era prudect i que no’ era 

patridtic parlar-ne ; perd avui ja ens trobem da- 
vant d’un fet consumat, i és que s’ajorna - i aixj 
és concretament el que ja subratllo - la part fi- 
nanciera en un assumpte perillosíssim, perqui. 
aquest ccpor ahora)), i per excepció noi tradueixo, 
pot representar centúries ; i aixd és el que nois- 

voildríem saber, si és aquest el propdsit del 
Govern 01 noi ho) és. 

E l  Sr. PI I SUNYER : Demanoi per parlar. 
El’ Sr. PRESIDENT:  Té la parkula el se- 

nyor Pi i Sunyer. 
E l  Sr. PI I SUNYER : Per a contestar breu- 

ment a la rectificació del senyol: Vidal i Guardio- 
la. Quant al n a t r e  criteri sobre la part finan- 
ciera del traspks de serveis, jo l’he indicat aquí 
de passada, ja el vaig indicar Paltre dia en par- 
lar d’aquest assumpte al Saló de sessiolns, i és 
ben clar, i al mateix temps ve definit pel propi 
Estatut. Nosaltres no hem de fer en aquest sentit 
altra corsa que cofmplir fidel’ment, i en aquest cas 
ja hi afegeixoi tenaqment, el que 1’Estatut indica. 
L’Estatut indica que hi ha parts de serveis que 
porten ells mateixors d’una manera directe, vin- 
culada la part de despeses, amb la part de ser- 
veis que: es transfereixen, i n’hi ha d’altres que 
noi són aixi’ i que, en aquests altres, ja vindra la 
part pro~~olrciclrllal traspassada a la Gkneralitat. 
Jo he de dir al senyor Vidal i Guardiola que DOS- 
altres, aquest criteri el mantenim i com he dit 
abans, en el moment en quP s’hagi de fer la distri- 
buci6 de les quantitats, que fan referPncia a Pa- 
viació civil en els diferents llocs d’Espanya, nojsal- 
tres defensarem amb tat el c0l:atg.e la part que ens 
correspolngués, d’acord amb el que creiem que és 
de justícia, i d’acoad amb el que creiem que estl 
determinat en 1’Estatut. 

Per altra banda, he de dir al senyor Vidal 
i Guardiolla, ja que aix6 es conexa amb el que in- 
dicava abans, que no cregui - ell ha parlat de 
fantasies - que no cregui tampoic amb les fan- 
tasies de que l’Estat, dissortadament noi és així, 
i a mi em plauria, tingués aquestes consignacions 
en Pressupost, que 1’Estatut pugui coacedir.. . 

E l  Sr.  SERRA I MORET : Hi ha solament 
4 milions de pessetes. 

E l  Sr.  VIDAL I GUARDIOSLA : I els cr6dits 
extraolrdinaris ? 

E1 Sr.  SERRA I MORET : Aquests noi els 
sabem. 

E1 Sr.  VIDAL I GUARDIOLA: Ja en par- 
larem. 

E l  Sr. PRESIDENT : En parlarem, aixa és. 
E l  Sr.  VIDAL I GUARDIOILA : Quan cre 

gui opoirtú la presidPncia faré una interpellaciA 
soibre aquest assumpte. 

E1 Sr.  PI I SUNYER : Que pugui concedir 
l’Estat, deia, 2 0  milions per a l’aeroport a Se- 
villa. Jo puc assegurar al senyor Vidal i Guar- 
diola que dintre de la quantitat consignada en 
Pressupost, i fins dintre del que sigui en els cr6- 
dits extraordinaris, nosaltres hem de defensar, 
repeteixo, la part que ens pertoca. I% més, nos- 
altres tenim decidit precisament plantejar aques- 
tes qüestions amb una claredat extraordiniria, 
precisament perquP no pugui esdevenir realitat 
aquesta temenqa del senyor Vidal i Guardiola. 

Per altra banda jo també he de rectificar el que 
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ha dit el senyor Vidal i Guardiola i que om sembla 
que ja és una extensió del text gramatical verita- 
blement presa amb molt d’eiicamplis ; el fet de quP 
aquest ((per aran pugui representar centúries. Esta 
en activitat la Comissió de trasphs de serveis i 
des del moment que aquest és un punt dels que 
s’han de transfeir, segons I’Estatut, que 1’Estatut 
indica en el punt 11.” de l’article 5.‘) on diu que 
s’han de transferir els serveis d’aviació civil, ales- 
hores, com és natural, és un dels punts que han 
d’ésser perfeccionats a base d’un acord posterior. 
He dit abans que la urgPncia d’aquest assumpte 
venia motivada purament i exclusiva per dos fets : 
Un fet era la veritable rapidesa amb qui. s’havia 
de fer, no l’aeroport, ja que no es tracta de l’ae- 
roport, sinó el pal d’ancoratge per als zeppelins, si 
nosaltres volíem que Barcelona fos una estació de 
pas dels zeppelins. Gs conegut, n’ha parlat tota 
la premsa, que vingué darrerament el Dr. Rcke- 
ner a Barcelona i va demanar a ]’Ajuntament de 
Barcelona, no a l’Estat, sinó a ]’Ajuntament de 
Barceloaa, el poder fer aquesta estació de pas, 
i aqaesta urg2ncia motivava, per tant, una urgen- 
cia semblant en aquest traspis de serveis, i he 
dit després que aquest kraspis de serveis estava 
motivat en la seva urgencia, per quant hi havia 
una disposició del Govern Amar  que impossibi- 
litava qualsevol moviment, i en fer esment de la 
disposició del Govern Amar  no era per gust de 
parlar i barrejar noms de persones, sinó perque, 
en aquest cas concret, no es podia fer res si no es 
destrula aquesta disposició. E ra  una disposició 
centralista, francament centralista, que destruia 
les Juntes locals d’aqui, i les portava a la Junta 
Central d’ Aeronhutica, i si la Comissió municipal, 
la Comissió municipal de la ciutat de Barcelona, 
volia actuar era necessari, era imprescindible, des- 
fer aquesta disposició centralista. $s per aixb que 
jo la he esmentat, no per ganes d’esmentar coses 
anteriors, sinó perqui. constitueix la clau, el nervi 
de l’assumpte que s’esti discutint. 

A part d’aix6, que queda prou clar, .jo solament 
he de dir que el senyor Vidal i Guardiola ha par- 
lat de fantasia, ha parlat de somnis, referent a la 
importhncia que podria tenir Barcelona en les so- 
municacions aeries. Jo he de dir-li que també acos- 
tumo a tocar de peus a terra, perd que si, no ja 
en la vida de l’esperit, sinó en la vida econAmica, 
els pobles no tenen una mica d’empenta, i una 
mica de somni i un xic de fantasia, que en darrer 
terme no és altra cosa que pensar en l’esdevecidor, 
el poble aquest queda mort, amb una passivitat, 
amb un conformisme, lloc d’anar cap endavant 
permaneix estancat i va cap endarrera. Nosaltres 
que volem una Catalunya sempre coratjosa, nos- 
altres tenim en la mesura que les necessitats ens 
imposen, aquests somnis i aquestes fantasies per la 
seva ulterior grandesa. 

61 ST. VIDAL I GUARDiIOLA : Molt breu- 
ment, senyor Resident, per a donar les grhcies, al 
senyor Conseller delegat per les seve6 darreres ex- 
plicacims. 

El Sr. PRESIDENT : Veiem si ser& veritat. 
El Sr. VIDAL I GUARDIOLA : Ja estimo 

que el punt essencial de la meva pregunta, o! sigui 
el perill de quP el trasphs de serveis na es faci S- 
multiniament amb el traspas dels recursos finan- 

ciers, és un problema tan important, que no es  pot 
diixar així ; per6 com que encara que jo estigués 
abusant de l’amabilitat de la PresidEncia una es- 
tona més, tampoc podria acabas-se dr discutir, ja 
prego1 al senyor President que en la forma regla- 
mentaria i el dia que la Presidencia designi, tin- 
gui la bondat de permetre’m explanar a mi o a un 
company de la meva Minoria, una interpellaciir, 
sobre tot l’aspecte financier del traspas de serveis, 
perqu6 el senyolr Canseller delegat ha dit, i ms- 
altres ha creiem, que tots defensem els drets de 
Catalunya en matPria financiera, amb dues parau- 
les que m’he anotat : Fidelitat i tenacttat. Jo recor- 
daria, si noi fos tan tard, els versos del poeta ale- 
many Heine, que deia : ((Si tinc el teu amor no ne- 
cessi6 de la fidelitat pequP de 1)amm ja en r e  la fi- 
delitats. I jo em deia, a l’apuntar-m: aquí aques- 
tes paraules de tenacitat i fidelitat, que si ]’Esta- 
tut, en matPria financiera, est& redacat de tal ma- 
nera que en commplir-101 fidelment n’ki ha protu, jo 
no sé perquP serveis la tenacitat. Si es necessita te- 
nacitat 6s que el text és de tal manera que no hi 
ha per on agafar-1s i que no es pot complir. Perd, 
en fi, senyor President, jo1 acabo reirerant el meu 
prec de que se m’assenyali dia per a fer una inter- 
pellació sobre aquest assumpte. 

E1 Sr. PRES1DE;NT : La Presidencia tindra 
en compte aquestes manifestacions del senyor Vi- 
dal i Guardiolla i poldr2, per tant ,explanar una in- 
terpellaci6 que considero molt interessant. 

Encara hi ha dos senyors Diputats que han 
manifestat desitjos d’intervenir en squest període 
de precs i preguntes, i he de fer avinent la neces- 
sitat que aquesta tarda es reuneixi després e l  Par- 
lament en sessió secreta, perqui. és gairebé obligat 
discutir el Pressupost de la Cambra i després par- 
lar d’iniciatives o suggeri.ncies que Fan referPncia 
a qüestions d’ordre interior. Per talt ,  pregaria a 
aquests senyocrs Diputats que van a fer ús de la 
paraula que ho facin de la manera més breu pos- 
sible. Té  la paraula el senyor Ruiz i Ponseti. 

L’escala dels zeppelins a Barcelona 

El Sr. RUIZ I PONSGNTI : Solament dues pa- 
raules per a f m u l a r  un prec ; i com que s’ha dit 
que noi es poldia intervenir en el prec del senyor Vi- 
dal i Guardiola, en far6 un altre que sera conti- 
nuació. 

E1 Sr. PRESIDiENTi: Perd amenys no ho 
digueu ! 

El Sr. RUIZ T PONSETI : El  senyor Conse- 
ller de Finances, contestant al senyor Vidal i 
Guardiola, ha pronunciat unes pxaules que, al 
meu entendre, tenen gravetat. H a  parlat del pal 
d’encoratge del zeppelin i ha dit qre potser venia 
de mesos o de dies la necessitat de Zomengar l’ex- 
propiació per a poder construir aquest pal a Bar- 
celona ; i davant d’unes declaracims tan categ6- 
riques, sembla talment com si el Govern tinguésl 
ja acordat construir aquest pal i f ins  sembla, que 
hi hagi altres detalls que nosaltres, desconeixem. 

E1 meu prec es redueix a demanar que tot all6 
que faci referPncia a aquest assumpte hagi de pas- 
sar pel Parlament. 
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El Sr.  CASANOVES: El pal no hi podra 
passar. (Rialles.) 

El Sr. RUIZ I POINSETI: I que sense la 
previa aproyació d’un Pressupost pel Parlament 
no s’emprengui la construcció ni es facin expro- 
piacions que tendeixin a aquest objectiu. 

Després de les paraules pronunciades pel se- 
nyor Vidal i Guardiola, cal també tenir en compte 
si 1’Estat construeix o no un ?al de la mateixa 
categoria, en el qual cas no tindria que construir-lo 
Barcelona. La construcció d’un pal d’aquesta ca- 
tegoria representa una despesa extraordinaria i, 
altrament, sembla obeir a idees imperialistes que 
nosentim, a una deria imperialista o d’esperit 
guerrer que el Parlament Catal2 no sent Lampoc. as per aquests motius que demano que per tot 
all6 que faci referPncia a aquesta qüestió sigui 
indispensable que passi pel Parlament. Res m6s. 

E1 Sr. PRESIDENT : T é  la paraula el senyor 
Conseller de Finances. 

E1 Sr. CONSELLER de Finances : Brcti. 
ment, per a contestar al senyor Ruiz i P’onseti. 
E1 Govern no té acordat res respecte al pal d’anco- 
ratge del zeppelin. Jo m’he referit a la Comissi6 
municipal de 1’Aeropost. de Barcelona, ja que qui 
té interPs en aquesta qüestió és l’esmentada Co- 
missió i,  per tant, 1’Ajuntament de Barcelona. 
L a  Generalitat en aquest ‘craspiis de serveis sola- 
ment ha traspassat la seva jurisdicció. L’ Ajunta- 
ment es trobava amb les dificultats derivades d’una 
legislació que nol li permetia fer les coses, perquP 
li lligava les mans. 

Aquesta jurisdicció ha passat a la Generalitat, 
i la Generalitat pot donar a 1’Ajuntarnent de Bar- 
celona una legislació aut6noma i una llibertat de 
moviments, per6 la Generalitat no ha d’emprendre 
la construcci6 de l’aeropart ni del pal d’ancoratge. 

E1 Sr. PRESIDENT : E l  senyor Comorera té 
la paraula. 

* 

La tramitació &un projecte de Llei 

E1 Sr. COMORERA : Poques paraules, adre- 
qades al senyor Conseller de Finances. Quan es 
discutia el Pressupost, la Minoria socialista pre- 
senta un projecte de Llei que deia que tots els 
dipbsits en concepte de lloguers de cases o relatius 
a les companyies de telefons, gas, electricitat i 
aigua passin a la Caixa d’Estalvis de la Gene- 
ralitat. Aquest projecte té dues finalitats : la pri- 
mera, suprimir unes situacions abusives ; l’altra, 
oferir a la Generalitat possibilitats d’independsn- 
cia. Aquest projecte, que fou explicat en la Co- 
missió, presentaria algunes dificultats en el seu 
estudi si el senyor Conseller de Finances no veiés 
la possibilitat d’oferir algunes orientacions. Per 
tant, pregaria al senyor Pi i Sunyer que, per 
mitja dels serveis tPcnics, veiés la manera d’acon- 
seguir unes xifres del montant de pessetes que, 
aproximadament, suposen els dipdsits de lloguers 
de llum, cases, gas, aigua i telPfons a Barcelona, 
i que aquestes dades de caracter tPcnic que es 
poguessin obtenir es passessin com més aviat pos- 
sible a la Comissió que hagi de resoldre i dicta- 
minar sobre aquest projecte de Llei. Res m& tinc 
a manifestar. 

EF Sr. PRESIDENT : El senyor Comorera 
té tota la ra6. Aquest projecte de Llei no havia 
anat encara a la Comissi6 cmpo lnen t ,  per6 la 
PresidPncia ha donat les ordres oportunes per a 
que passi immediatament a la Co’missió de Finan- 
ces, de la mateixa manera que hi ha passat també 
e! projecte de Llei repartit ara als senyoirs Dipu- 
tats i que acaba de presentar en aquest moment 
la Minoria socia!’ista. 

E l  Sr. CONSELLER delegat : Demano per 
parlar. 

E1 Sr. PRESIDENT : Té la paraula el seaycr 
Conseller delegat. 

E l  Sr.  CONSELLER delegat : Recullo! ies 
indicaciolns del senyar Colmorera en el sentit 
que per part dels elements tecnics de*la Genera- 
litat es faci aquell calcul aproximat i una vegada 
aconseguit el passarem a la Comissió colrespolnent 
encarregada d’estudiar aquest projecte de Llei. 

E l  Sr. PRESNIDENT : H a  acabat ja to t  el torn 
de precs i preguntes. 

E1 Sr. CARRERES I ARTAU : Jo1 tenia de- 
manada la paraula. 

E l  Sr. PRESIDENT : l3s cert. El senyor Car- 
reres i Artau pot fer ús de la paraula, tal com ho 
tenia sodicitat. 

El problema universitari 

E l  Sr. CARRERES I ARTAU : Tenia anun- 
ciada una pregunta al senyor Colnseller de Cultu 
ra, per6 colm que no el veig- en aquest banc agrai- 
ria al senyoir Conseller delegat que li transmetés 
per si vol colntestar un altre dia en el cas que no 
pugui fer-ho1 el senyor Conseller delegat. 

Ja havia prPviament indicat al senyor Conseller 
de Cultura la meva pregunta per tal que el Govern 
de l’a Generalitat completés les seves, declaracions 
ministerials en el sentit que es fés alguna declara- 
ci6 sobre la seva actitud davant del problema uni- 
versitari en relació a l’art. 7.’ de 1’Estatut .!e 
Catalunya. Tolts sabeu, senyors Diputats, que 
L’Estatut, bol 01 do’lent, és taxatiu en quasi totes 
les seves parts, per6 aquest art. 7.‘) p&ei el 
menys afortunat de !’Estatut, concedeix facultats 
ofptatives a la Generalitat per a demanar un regini 
auton6mic de la Universitat, i el Golvern de ia 
República té també facultats optatives per a con- 
cedir-lot o no colncedir-lo; i jo desitjaria que €1 
Govern fes unes nianifestaciolnsl sobre aquest par- 
ticular, majorment quan avui mateix, en aquesta 
mateixa hora, s’estan reunint una sPrie de dek- 
gacions d’entitats afectades al moviment univer- 
sitari a Catalunya per tal de demanar un, rPgirn 
d’autolnomia per a la Universitat. 

El’ Sr. PRESIDENT : Té la paraula el se- 
nyar Colnseller delegat. 

E l  Sr. CONSELLGR delegat : La pregunta 
que fa el senyor Carreres i Artau es refereis 3. 
una qiiesti6 de molta importincia i tinc la segu- 
retat que li hauria plagut contestar-li el senpoy 
Conseller de Cultura. Ti-actant-se, doncs, d’una 
qiiesti6 de veritablk impodincia com la que Ea 
plantejat el smyol- Carreres i Artau, encara que 
el meu contacte amb el senyor Conseller de Cultu- 
ra em fa suposar $0 que pensa i les gestions fetes 
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sabre aquest particulas, prefereixo que sigui ell 
qui caatesti solbre aquest particular, segur de que 
la resposta haur& de plaure al senyor Carreres 
i Artau, el qual comprendra que en un assumpte 
d’aquesta importhcia hi ha motius de delicadesa 
que m’obliguen a deixar que el Conseller de Caltu- 
ra contesti amb tot detall !a pregunta feta 1121 
senyor Carreres i Artau. 

E1 Sr. CARRERES 1 ARTAU : Molt agrait 
per la contestació del scnyoc Conseller delegat, pre: 
gc que comprengui el ParlaFent, i comprengui 
també el Govern, que era necessari avui formular 
aquesta pregunta, havent-hi aquesta assemblea 
d’entitats, Universitaries. Pregaria, demés, al se- 
nyor Conseller delegat que no prengués a desaten- 
cib que m’hagi avansat a formular-la. 

E1 Sr. COlNSELLER delegat : No, noi. 
EI Sr. PRESIDENT : Ja ho he dit, i ara és de 

veritat, que s’han acabat els torns de precs i pre- 
guntes. En  la darrera sessib es dona compte de la 
dimissib que havia presentat de President de la Co- 
missió de Constitucib, d’F,statut organic interior 
de Catalunya, el senyor Casanelles. E1 represen- 
tant de la Majoria s’ha atansat a la taula per a dir 
que s’havia acordat substituir, per la dimissió 
presentada amb caracter irrevocable, al senyor Ca- 

sanelles pel senyor Casanoves. S‘acorda que el se- 
nyor Casanoves vingui a substituir a. senyar Ca- 
senelles? Resta acordat. 

Senyors Diputats : Les sessions d aquesta As- 
semblea s’havien repr2s per haver Ixorregut la 
crisi que ha quedat resolta. No s’haurien reprPs 
sense aixb, normalment fins que la Comissió que 
enten en 1’Ektatut organic interior de Catalunya 
hagués dictaminat. Per tant - encara que ara 
passi a reunir-se el Parlament en ses46 secreta - 
hem de donar per finida la sessiti pública, i jo1 pre- 
gunto a la Cambra si creu que s’han de suspeadre 
les sessioins i s’han de reprendre, avisant a domi- 
cili. Ho creu així la Cambra? 

Diversos senyors DIPUTATS : $i, sí. 
El Sr. PRESIDlENT : Doncs resten suspeses 

les sessions i s’avisari per a la vinent a domicili. 

ORDRE DEL DIA 

per a la sessió vinent 
* 

Discussib de 1’Estatut org’inic inerior de Ca- 

( L a  selssiú és aixecada a les set de la vetlla.) 
talunya. 

Impremta de la Cava de Caritat : Montalegre, 5 Barcelona 






