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Presidencia 
a S 

I DE SESSI 

el. dia 29  r i l  del 1936 

S U M A R I  

A les cinc hores i quaranta-tres minu t s  de la tarda s’obre la sessió, sota la pres idhz ja  de I‘hono- 

Es llegida i apTovada l’acta de la sessió antegior. 
Ordre del dia:  
Protesta i condoll per l’assassinat dels germans Badia.  Prec del senyor DencAs demanant que la Cam-  

bru s’associi al dol que sent tot Catalunya pe? I’assassinut dels gewmans %a&. Parlamerzts 
del senyor Bat tes t ini ,  e n  n o m  de la majoria; dels senyors X i rau ,  Llobet ,  Ruiz i Pomseti, Ibars, 
Romeva i Abadal ,  e n  niom de les respectives minories;  del senyor Colldeforns i de I‘honora- 
ble senyor President de la Geweralitat, adherin)t-se al prec del  senyor D m c d s .  Per  unanimi-  
tat la Cambra acorda que consti e n  acta el sent iment  que ha produit a Catalunya la p & d u  dels 
germans Miquel i J‘osep Badia. 

L a  Presiddncia dóna rompie a la Cumbra que e n  la Sessib secreta del dia 28 de ino,rg proppassat 
foren aprovades les liquidacions- dels Pressupostos ordinari i extraordimari del Parlamsnt per 
al 1934 i les variacions en el Pressupost per a l  segon, trirnestrei d’enguany. 

Lectura dluma lleira del senyor Casanelles renunciant el carrec ds Diputat  al Parlamzmt6 de Catalu- 
nya  per incompatibilitat amb el de D i f i t a t  al Parlament dei la Reptíblica. P a s a  a la Comis-  
si6 d’lncompati bilitats. 

E s  dóna compie de la substitució en la Comissió Permanent d’Obres Pzibliques del senyor Josep NI.“ 
Tallada i Pauli  pel senyor Lluis Duran i Ven,tosa. 

Lectu+a d’un dictamen de la Comissi6 de Governació sobre el Projecte de L le i  a f iovent  la segrega- 
ció Cunu part del terme municipal de San t  Boi de Llu4Fanks, per tal d’ésser agregada al Mu- 
nicipi de’ Perafita. 

Lectu(ra $un dictamien de la Comissió de Governacid sobre el Projecte de L h i  aprovant la segrgga- 
ció de les barriades de Cogulluda i Hostalets  de l  terme niunicipal de Seva ,  ber tal d’ésser 
agregades al Municipi de  Baleny;. 

Lectura d’un diciam‘en de la Comissió de Governiació sobre el Projecte d e  L l e i  referent a In prdr- 
roga de les autoritzacions contimgudes en tes  Lleis del 13 d’abril deel 1933 i 19 da marg 
del 1934. 

rable senyor Joan Casanovas. 

I 

, 
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Lectura &‘ur. dictanaen d e  la  C O Y J Z ~ S S ~ ~  d e  Justicia i V r e b  sobve el  Projecte de Llei  uuto-pZtzaizt el Go- 
T ~ Y E  de l~ Geiteralitat per a disfiosar u,na ienovació extraordigairia d e  Jutges i Procuradors 

d s  de Catalunya. 
&cta+nen de la Comisstó d e  Goverruacaó z vols particulars referent al Projecte d 
legitiwaitat dels acords de les Au,toriiats z organismes de nonzmamtmt govlernat 

J A  vida mzinicifial catulana durant el peviode cova;m?s entre el 6 d’octubre del 1934 i 
cl 19 de j e b r e r  darrer. 

Lecium d’wi Ro jec t e  de Llei  autoriizant I’A juniaunent de I’Hospifalet del Llobregat per  a poder 
incloibie E ~ Z  el Pressupost extraordinari del 1936 obligacions pendents, per un total de pesse- 
I P S  3.600 889’12, Passa a la Conaissió corresponent. 

Lectura d’un Projecte de L le i  aprovant la segregació del Submzinicipi  de Serra d’A lam’s del termle 
municIpaI  de Tivissa,  per tal d e  constiiuir Mzilaicihi iiadependcnt. Passa a la Comissió cor- 
responent. 

Discussió d.’unl dictamen de la Comissió de C u l t w a  sobre el pro j sc te  d e  Llei de censura cinevnatogrci- 
f ica n‘e protecció a la infcincia. A prec del seiiyor Serra i H h t e r j  el dictamen torna a la Co- 
.r?z;;ssió. 

i)a-d?e del dia $cr a la sessió de l  dijous. 
P C Y ~ Z ~  les Comissions jbupin reunir-se s’aixeca la sessió. SOn clos quarts de set de la vetlla. 

A les cinc hores i quaranta-tres minuts de la 
iarda s’obre la sessió, sota la presidPncia de i’ho- 
norahle senyor Joan Casanoves. 

Al banc roig, tot el Govern de la Generalitat 
de Catalunya. 
gs llegida i aprovada l’acta de la sessi6 an- 

terior. 

D R E  D E L  D I A  

c Precs i preguntes 

I’assassinat dels 

E1 Sr. DENCAS : Demano per pariar. 
bl Sr. PE2,ESIDEN’L‘ : T é  la paraui2 cl seilyr~ 

Denck. 
EI E$-. DEXNCAS : Secyors Diputats : $;E p6-r 

a den-Lanar que en aquests mcments aquesta Carn- 
bra s’ascocii al do! que sent tot Catalunya per 1:i 
perdua de dos patriotes, eis gerinans Badia. ’JD 

no pretenc pas fer u11 cant funerari a !a men;d:-13 
d’aquests germans, d’aquests bons patriotes ; no 
pretenc tampoc assenyalar, perquP ho ignoro, 
quins hagin estai els causants, ni els inductor.; 
d’aqvesi vil crim. Tampoc jo no pretenc incitar cl 
Goverri que procuri per tots els mitjais que íid 
qaedi en ia impunitat a q ~ e s t  crim, ni que procuri 
que no p q p í  tornar-se a produir en altres ciuta- 
dans, ni que els carrers de Barcelona tornin a em- 
brutar-se de sang. 

Perd jo voldria aprofitar aquests moments cn 
U P  sentim tots un dolor, una emoció, per a de- 
anar qzelcom al Gc-Jern cle Catalunya. TOaniic 

Badia va ocupar uns carrecs de responsabilitat ; 
!’amic Badia va ocupar uns carrecs d’aquells m 
els homes es gasten : uns canecs de soc, i aquests 
chrrers els va exercir amb el beneplacit dels se- 
nyors que seuen en aquest banc roig. I dic amb 4 
beneplhcit d’aquests senyors, perqui. recordo que 
les més altes autoritats de Catalunya acudien a 

-. 

l’homenatge a l’amic Badia, per a celebrar els seus 
Pxíts en cessar en I’exercici del chrrec del Co- 
missari general d’Ordre Públic. 

Varen produir-se a Catalunya uns fets, els fets 
del 6 d’octubre. Respecte aquests fets s’han jet 
circular tota mena de versions, s’ha procurat inci- 
tar totes les baixes passions, s’ha procurat donar- 
10s un cert caire, s’ha procurat buscar-hi unes res- 
ponsabilitats. as a aquest baix fons de responsa- 
bilitat, és a aquestes baixes passions que s’han 
volgut incitar, el perquP avui ens trobem on ens 
trobem i en toquem aquestes conseqii6ncies. Jo se 
prou bé? senyors del Govern de Catalunya, que 6s 
noí-ma constant en tots els pobles renovar els ho- 
mes que es gasten en els carrecs que +enen ; ca! 
substituir-los i cal donar a 1s maquina política 
sempre tot aquell joc necessari, substituint en el 
moment oportú l’horne que per circunisthcies, o 
per atzars, no pugui interpretar l’esperit d’aqucll 
moment. Perd jo no conec cap poble de la terra, 
cn el qual, quan una d’aquestes peces es troba in- 
servible, se la llenci a la via piiblica. Aixd, seiiyors 
del Govern, jo no ho Iic vist en cap poble, i molt 
iizenys que es procuri formar un ambient d’hostili- 
tat i que es procurin avivar totes les baixes pas- 
sions en contra dels homes substituits. Després, 
quan s’han avivat totes aquestes baixes passions, 
la conseqiihcia natural és aquesta caiguda dels 
germans Badia, que són els primers que han cai- 
gut, i ja veurem, qui són els darrers que cauen. 
Perd que aquesta sang arribi, quan menys, a la 
coasciPncia dels que en tinguin en aquests mo- 
nients de responsabilitat. 

Jo no vull pas incitar-vos, ni dir-vos res més ; 
jo sé que vosaltres procurareu en aquests moments 
evitar que a Catalunya recaigui en l’estat d’aitres 
Ppoques ; confio en el temps, perqub avui no podcu 
mitigar amb les vostres mesures ni les lljgrinies 
d’ilna mare, ni la indignació d’un poble. Ran  mi- 
gut aquests, i qui sap si no seran els darrers ! N’hi 
han molts d’altres, també, que s’han gastat en l’ac- 
ciir de govern i que avui es troben indefensos, 
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també, en mig de la via pública. A la vostra cons- 
cisncia, senyors del Govern de Catalunya, si aques- 
ta sang pot tacar els carrers de Barcelona ! (S’ini- 
cia un aplaudiment en. algun secto?. de la tribzinli 
Pdb Zica.) 

E1 Sr. PRESIDENT : §’abstinguin les tribu- 
nes de fer cap manifestació per respecte a la 
Cambra. 

E1 Sr. D@NCAS : Em permet un moment, se- 
nyor Presiaent ? 

E1 Sr. PRESIDENT : T é  la paraula el senyor 
Denc2s. 

Ei Sr. DENCAS : Sé que hi ha anunciada una 
interpellació sobre els fets del 6 d’octubre, i de- 
mano que se’m reservi torn en aqueixa interpei- 
lació. 

E1 Sr.  PRESIDENT : La PresidPncia en prea 
nota per tal de reservar-li la paraula en aquell 
moment. 

E1 Sr. BATTESTINI : Demano per parlar. 
EI Sr. PRESIDENT : Té la paraula el senyor 

Battestini. 
El Sr. BATTESTINI : Senyors Diputats : as 

amb una profunda emoció i atuit pel vil assassinat 
d’ahir en quP caigueren sota el plom homicida dos 
patriotes catalans, que m’aixeco per a fer un prec 
a la Cambra i un prec al Govern de Catalunya, as- 
sociant-me en nom d’Esquerra Republicana de Ca- 
talunya -al sentiment que els patriotes catalans 
senten en aquests moments per la pPrdua dels dos 
germans, Miquel i Josep Badia i Capell. Al Goverii 
de Catalunya no he de demanar-li res, perqui. nos ‘ 
altres tenim l’absoluta seguretat de quP el Govern 
de Catalunya far&, com ha feti fins ara, el que 
calguí perque la memh-ia dels germans Badia sigui 
respectada, sigui vindicada ; perqui. les seves vides 
malhaurades, venpdes per les bales homicides, si- 
guin penyora de que la pAtria catalana en el seli 
camí i la seva plena llibertat, serA garantida elh 
i seran garantides les vides dels patrlotes que corn 
ells han posat tot el seu esforc al servei de la KepG- 
blica i al servei de Catalunya. Perd si que lemano 
a la Cambra que expressi el seu condol per la p h -  
dua d’aquests dos minyons, que eren joves, que 
eren braus i que eren patriotes, i que per aquests 
triple qualitat de jovenesa, de bravor i de patrio- 
tisme, mereixen l’afecte nostre com a parlamen- 
taris, talment com tenen ja en aquest moineat 
l’afecte de tots els que estimen la terra catalana, 
i que la manifestació de condol de la Cambra ser- 
veixi al Govern de Catalunya per assolir ben aviat, 
tan immediatament com sigui possible, l’instru- 
ment de garantia de les vides dels patriotes cata- 
lans i republicans. 

Mireu : ahir caigueren Miquel i Josep Badia ; 
ahir mateix, per una carretera espanyola tingui: 
un accident automovilistic un cabdill, v e n p t  el 
16 de febrer pel poble espanyol, perquP era reac- 
cionari i era feixista. Aquest cabdill anava acom- 
panyat de cinc policies ; als germans Miquel i Jo- 
sep Badia ningú no els acompanyava. Els res- 
ponsables de l’ordre pfiblic, que no és el Govern 
de Catalunya, ho sabem ben bé prou, que és el 
Govern d.’allA, varen deixar que els dos germans 
fossin assassinats a deu metres escassos de llur 
casa. Aques? estat irregular ha de cessar ; que la 
manifestac16 del nostre condol serveixi al Govern 

de Catalunya perquP pugui exigir a les autoritats 
respolisables cl’allh I’immediat trasphs dels scr- 
veis que caiguin per a garantir-nos les nostres 
vicies con1 a patriotes, com a catalans i com a 
republicans. I res niés. 

El Sí-. XIRAU : Demano per parlar. 
E1 Sr. PRESIDENT:  Té la paraula el se- 

iiyo~r Xirau. 
E1 Sr. XIRAU : Senyors DiJutats : Breus 

paraules per adherir-me, en nom de l’aniic i com- 
pany senyor Terradelles i propi, a les paraules 
pronunciades pel Diputat senyor Battestini, i per 
a protestar amb tota energia i arn1 tota fermesa 
de l’inqualificable i vil atemptat de quP han estat 
objecte els germans Badia. 

E1 Sr. LLORET: Demano pe- parlar. 
El Sr. PRESIDENT : Té la paraula el se- 

nyor Lloret. 
El Sr. LLORIYI’ : Senvors Dilutats : La  re- 

presentació que porto m’obliga a simar-me a les 
manifestacialm que acaben de fer el senyor Bat- 
testini i el senyor Xirau, i formular la mCs enPr- 
gica protesta, a la vegada que retre també home- 
natge de confianca al Govern de Catalunya per- 
quP faci tot all6 qu’e sigui possible perqui: no es 
repeteixi el cas deplorable que tots lamentem. 

El Sr. RUIZ I PONCSETI:  Demano per 
parlar. 

El Sr. PRESIDENT:  Té la Daraula el se- 
nyor Ruiz i Ponseti. 

EI Sr. RUIZ I PONSETI:  Senyors Dipu- 
tats : Breus mots només, per a manifestar tambC 
la protesta més enPrgica d’aquesta minoria de 
Unió Socialista de Catalunya, per adherir-me a 
les manifestacions que s’acaben dt fer per part 
dels senyors Diputats que m’han Frecedit en 1’ús 
de la paraula, i per a expressar la nostra confian- 
c;a absoluta en aquests moments en el Govern de 
Catalunya, de quP far2 tots els pssbles per@ 
€ets com aquest no es puguin repetir. 

EI Sr. IBARS : Demano per parlar. 
E1 Sr. PRESIDENT:  Té la paraula el se- 

nyor Ibars. 
E l  Sr. IBARS : Senyors DipLtats : E n  nom 

d’aquesta niinoria ens associem tarhbé al dol de 
Catalunya i al dol de la Cambra i fo~rmulem la 
més enPrgica protesta per l’assassinat de quP han 
estat objecte els germans Badia. 

E l  Sr. ROMEVA : Demano prr parlar. 
E1 Sr .  ABADAL : Demano! per parlar. 
E1 Sr. PRESIDENT : Té la paraula el se- . 

nyor Romeva. 
E1 Sr. ROMEVA : Senyors Diputats : Jo, en 

nom de Unió Democratica de Catalunya, he d’as- 
sociar-me a les paraules de condcl i de condem- 
nació que s’han pronunciat aquí amb motiu de 
]’atemptat com& ahir a la tarda. Jo(, que tinc una 
significació ideoldgica molt distant de la que tenia 
la victima d’aquest atemptat, que em trobava 
tamb4 molt distant dels procediments polítics i 
dels costums que ell havia introdu’it en la vida 
politlca de Catalunya, sento, i em penso que ho 
sent tothom amb mi, que all6 cue ha estat la 
causa de la seva mort no han estst els seus pro- 
cediments polítics, sinó aquella tasca que havia 
realitzat des d’un carrec de res?oasabilitat, en 
compliment d’una obligació seva. I és per aquest 



motiu que jo he d’expressar el meu condol i el 
m u  sentiment Dotser encara. amb més energia. i 

V I  

he de desitjar que a Catalunya pugui existir una 
acció ferma que arribi a desarrelar absolutament 
aquests focus anti-socials on es mouen aquells que 
viuen del professionalisme de l’arma, del profes- 
sionalisme de la pistola. Es precís que siguin ga- 
rantides les vides de tots els ciutadans, no dels 
ciutadans d’un sector polític, d’una manera de 
pensar, sinó de tota mena de ciutadans, i és precis 
que es pugui arribar a un desarmament efectiu 
de tolts els ciutadans. No hi han d’haver armes 
només que en mans del poder públic. E1 ciutada 
d’un país civilitzat no necessita defensar-se amb 
les armes a la mA. Necessitem tenir els mitjans 
de fer un desarmament i que hi hagi la voluntat 
de fer-ho a fons, total, a fi que no haguem de . 

viure en una alternativa o en un seguit d’alter- 
natives que donin per resultat que en uns mo- 
ments determinats -$armin o es desarmin una 
mena de ciutadans, sinó que en cap moment no 
es pugui armar ningfi que no hagi d’estar armat 
en virtut d’una funció pública i que es desarmin 
tots aquells que sense tenir dret puguin estar 
armats. Naturalment que se’m respondrk que per 
a aixd, perquP d’aquesta acció se’n pugui fer 
responsable el Govern de Catalunya, necessita el 
Govern tenir a les seves mans l’ordre públic, 
per6 crec que estem en un moment en qu2 el Go- 
vern de Catalunya pot fer argument d’aquest 
mateix fet tristíssim, indignant, que s’acaba de 
produir, per a demanar que aquesta facultat de 
l’ordre públic, que encara no esta a les seves 
mans, li sigui donada. I ho far& amb més auto- 
ritat i amb més forsa si tots sabem que la seva 
fiaalitat i el seu propasit és portar a fons aquest 
desarmament total que tots desitgem. 

Gs aquesta la manera c m  joi sentoi que he de 
respondre als sentiments de condol i d’indignacib 
que aquí em penso que compartim tots per un . -  
igual. 

parlar. 
E l  §r. COLX,DEFOlRRNS: Demano per 

- 

El Sr. PRESBDENT: Té la paraula el SR- 
nyor Abadal. 

E l  Sr. ABADAL : as8  conegut, senyors, Di- 
putats, el criteri d’aqnesta Minaria i de Lliga 
Catalana completament contrari a tot acte de vio- 
lPncia. EHer aix6 nasaltres, ens s,umem al condoil 
expressat pels diferents sectors de la Cambra per 
l’assassinat, comes, ahir a la nostra ciutat, dels 
germans, Badia. 

-~ 
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La mort d’un home al carrer, en virtut d’a- 
temptats d’aquesta classe, snbleva sempre la cms- 
eiPncia, i no bi ha persona que tingui boiri sentit 
que no es! planyi d’aquesaes morts i que noi pro- 
testi d’aquests, actes. Pera, senyors Diputats, jo1 
crec que les, circumstanciesl que han succeit a 
aques’t acte fan que haguem de mirar més enlla, 
a més d’expressar el c m d d  per les, víctimes que 
han caigut. Tots haureu observat l’emocib de la 
ciutat de Barcelona en la tarda d’ahir en saber-se 
l’atemptat que havia succe‘it, emoció que com- 
partia tothom, sense que en absalut hi intervin- 
gués res que representés partidisme. Rs, que Bar- 
celona sentia l’emocib que es pogués anar a una 

altra etapa que hem viscut en temps, p a s a t s  i que 
tots recordem, a una certa etapa de vioilPncia dels 
uns i dels altres. Aquests actes, de violi-ncia, per 
d’aqui endavant &n els que s’han de prevenir, 
per tal que hi hagi tranquilitat a Catalunya i per- 
que hi  hagi cwviv&ncia entre tots, d s  catalans. 
I per aix6 és, necessari pres,cidir de passions, enut- 
joses, dels! unsi i dels altres ; nomési mantinguent 
cadascú aquesta ideoiloigia podem totsi trebtallar 
per a la tranquilitat de Catalunya i treballar per 
a la prosperitat del nostre poble. 

‘Nosaltres oferim al Gorvern de Catalunya ‘tat 
el que de nosaltres depengui per a emprendre 
aqueslt camí, perque les, passions dolfeguin quan 

s mouen ja els mals, instints, i per a 
poder continuar i millorar l’esperit de tranquilli- 
ta t  de Catalunya en tot el que sigui passible d’a- 
qui endavant. (Rumors d’aprovacib en la Minoria 
de Lliga Catalana.) 

El Sr. PRFSIDENT : T6 la paraula el senyor 
Cotlldefmns~. 

E l  Sr. COLLDEFORNS : E n  representació 
de les Joventuts d’Estat Catala. . . . . 

El Sr. PRESIDENT : Senyor Colldeforns, els 
senyors Diputats acostumen a parlar com a Dipu- 
tats de Catalunya, en nom de la Minoria parlamen- 
taria a la qual pertanyen. 

E l  Sr. COLLDEFORNS: JO espejo que la 
Presidhcia m’emparara en l’ús de la paraula no- 
més per a fer constar la meva adhesió al condol 
que sent Catalunya per aguesta desgracia immehsa 
que avui patim, desgrdcla immensa que ha colpit 
dos herois de la terra catalana, que han destacat 
tanfen la defensa de les maximes llibertats, de 
Catalunya sota el guiatge esplendorós de l’estel 
lluminós que ens ha de portar la nostra llibertat. 

Jo només voldria dir, recollint la veu del poble 
catalh, que s’ha convertit en un clam de protesta 
degut a un crim tan innoble, que la garantia per 
a poder evitar aquests casos estriba només en quit 
l’ordre públic pugui passar al Govern de la Gene- 
ralitat. Si l’ordre públic hagués estat en mans del 
Govern de la Generalitat, jo crec, a consciencia, que 
aquesta desgracia no s’hauria registrat. La major 
garantia per a la conservació de l’ordre públic H 

Catalunya, cal proclamar-ho als quatre vents per- 
que és la pura veritat, és que estigui en mans del 
Govern de la Generalitat de Catalunya. 

M’associo, doncs, a la protesta que han expres- 
sat tots els senyors Diputats que m’han precedit 
en l’ús de la paraula. 

L’HONORABLE Sr. PRESIDENT D E  LA 
GENERALITAT : Demano per parlar. 

E l  Sr. COLLDEFORNS : Expressada j-3 
aquesta protesta, només em cal dir que desitjo amb 
tot el cor veure que sigui aviat un fet que l’ordre 
públic estigui vinculat al Govern de la Generalitat. 

E l  Sr. PRESIDENT : T é  la paraula l’J3ono- 
rable senyar President de la Generalitat. 

L’HONORABLE Sr. PRESIDENT D E  LA 
GENERALITAT : Senyors Diputats : E n  nom 
del Govern m’associo a les paraules i al sentiment 
de protesta per la mort dels germans Badia. li2 
d’ells era Miquel Badia, un patriota que havia so- 
fert presó i tortura per a defensar els ideals de Ca- 
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talunya ; un home que havia servit fidelment al Go- 
vern de la Generalitat, un home d’unes tals emoci6 
catalanista i sentit profundament catalrl, que en 
cap moment no han empal.lidit, sorgint sempre es- 
plendorbs d’una manera innegable. I I’altre, Josep 
Badia, el g e r d  fidel que ha ajuntat el seu cadjver 
al cadaver del lluitador. El Govern de Catalunya, 
per tant, s’associa commogut a l’exaltació de la 
persona, a I’homenatge a la persona, i al sentiment 
per la mort heroica dels germans Badia, que han 
estat uns martirs de llurs ideals. 

E1 Govern de Catalunya na té l’mdre públic. 
Constantment, repetidament, amb una persdstPn- 
cia cangonera, l’hem demanat i l’hem requerit. 
Per que cal referir-ho tot? En viatges, en cartes, 
en requeriments, en telegrames, de tota manera. 
A part d’aixd, elsi mitjans de policia avui exis- 
tents a Catalunya sóln absodutament deficients ; 
més, que deficients!, irrisolris. Us sorprendria si us 
els diguési ! I mentre aquests1 mitjans són irrisoris’, 
els ex-agents, de la Generalitat estan, contra llei, 
fora de llur incorpoiraciól a les funcioms de la poi- 
licia. Naturalment que cada dia s’aprecia més, la 
necessitat que nosaltres tinguem les funcions, de 
l’ordre públic. Jo puc dir que el pes, de la nolstra 
responsabilitat és tan feixuc que no podríem pasi 
continuar tenint aquesta respons(abi1itat sense te- 
nir les funcions adiants, a aquesta respjonsabilitat. 
En les meves paraules no vull posar-hi res ni reco- 
llir res del que s’hagi pogut dir per algun senyor 
Diputat, que a fi  de no pronunciar cap paraula poc 
adient a la solemnitat d’aquests moments ni al 
tribut que dediquem als germans Badia. No. Tot 
vindrh i es discutira. E s  dolorós estar ací! Que 
més voldria jo que no estar ací ! QuP donaria jo per 
no ésser ací ! Ah ! Perd és una funció de sacrifici 
la que exerceixo. Quan pugui no hi seré pas ; no 
ser&, perd, sense que s’hagin liquidat totes les 
coses anunciades. 

Només, em resta repetir el que ja he dit : re- 
fermar l’assisitPncia del Goverh al doll que si’ha 
praduit en aquesta Cambra; rendir tribut a la 
memdria dels germans Badia, que han mort com 
uns martirs ; desitjar que s?allu>nyi tota mena de 
violi.ncia, i fer els, poissibles, per tal que es’ faci 
justícia. He dit. (Mollt be’!, m,olt bd l )  

E l  Sbr. P’RETSIDENT: L a  Cambra acorda fer 
constar en acta el sentiment que ha proiduit a Ca- 
talunya la pPrdua dels germans Wquel i Josep 
Badia? (Assent iment  e n  tota la Cambra.) Constara 
en acta. 

Acords de la sessió secreta del dia 28 de mar9 
del 1936 

(El senyor President dóna cowpte dels acords 
presos e n  la sessió secreta del dia 28 de marc 
darrer. U n  senyor Secretarri llegeix la biquidació 
dels Pressupostos ordinuris i extraordinaris del 
Parlament per  al 1934 i les variacions e n  el Pres- 
supost per  al segon trimestre del 1936. L a  Cam-  
bra ratifica els acords. 

E l s  docuwuents corresponents es  publ iquen 
com a n e x  a aquest DIARI-D~ SESSIONS.) 

Lectura d’una lletra del senyor Gasanelles 
renunciant el cdrrec de Diputat 

( U n  senyor Secretari dóna leciwa a la se- . 
güent  lletra :) 

ctBarcelona, 22 mars 1936. = Honorable se- 
nyor President del Parlament de Catalunya. = 
Present. = Senyor President : = Ravent estat 
elegit per a representar a les Corts de la Repú- 
blica les comarques gironines, i en compliment 
de la llei que estableix la incompatibilitat d’a- 
quella representació amb la que he Pingut osten- 
tant fins ara al Parlament de la ;rostra digna 
Presidhcia, em veig obligat a optar per al carrec 
de Diputat a les Co~rts d’Espanya, en compliment 
dels deures que m’imposa la disciplina de par- 
tit. = Creieu, senyor President, que és amb . 
sincer sentiment que em veig obligat a renunciar 
la representació que m’atolrgaren 21 Parlament 
de Catalunya, que he procurat honohrar en tot 
moment. = Amb tots els respectes deguts a la 
vostra alta representació us saluda. - Joan Ca- 
sanelles. )) 

( L a  renzincia passa a la Comissi4 d’lwowpa- 
iibilitats.) 

Modificació en la Comissió Permanent d’0bres 
Públiques 

(Es dóna compte de la substitució e n  la Co- 
missió Pernzanent #Obres PDbliquas del senyor 
Josep M.” Tallada i Paulí pel  senyor L l u i s  D u r a n  
z Ventosa.)  

Lectura dei Dictamen de la Comissió sobre el 
Projecte de Llei aprovant la segregació d’una 
part del terme municipal de Sant Boi del Lluqa- 
ni3 per tai d’6sser agregada al Municipi de Perafita 

(El  Sr. Secretari d h a  lectzlra ai següent :) 

((DICTAMEN 

Reunida la Comissi6 Permanent de Gorverna- 
cib sota la presidPncia del senyar M’anuel Galés, i 
Martinez, amb1 assistencia dels1 Vacals, senyorsi Ar- 
nau, Riera, Fontbernat, Folc, Rouret, VallPsi i 
Pujals, Roivira i Raure, Frmjos& i Terradelles, i- 
actuant de Secretari el senyor Joaquim Bilbeny i 
Bosch, per tal de dictaminar sobreel Pbijecte de 
llei aprovant la segregadb d’una part del terme 
municipal de. Sant Boli de LlusanPs per a ésser 
apregada al Municipi de Perafita, amda ,  per una- 
nimitat, de siOtmetre a l’apravacib de la Cambra el 
següent 

PkOJECTE DE LLEI 
I% disposada la segregació1 de part 

del terme municipal de Sant h i  de LlusanPs, per 
tal d’integrar-se al municipi de Perafita. 

El Conseller de Governa& és1 auto- 
ritzat per dictar les ordres necessaries per al com- 
pliment d’aquesta Llei. 

Barcelana, 4 d’abril del 1936, - E1 Pkesident, 
Manuel Galés’. - El Secretari, Joaquim Bilbeny . P 

Article I . ~  

Art. 2.n 
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Lectura del Dictarnen de la Comissi6 sobre el 
de Llei aprovant la segregació de les 
de Cogullada i Hostalets del terme mu- 

e Seva per tal d’ésser agregades al Mu- 
nicipi de Balenyi 

(El Sr. Secretari d h a  lectura al següent ;) 

Reunida la Comissi6 PermaneM de G~o~verna- 
ci6 sota la presidencia del senyor Nainuel Galés i 
Martínez, amb assistPncia delsi Vocals senyors Ar- 
nau, Riera, Fontbernat, Foilc, Rohret, VallPs, i 
Pujals,, Rovira i Roure, Fronjosh i T’erradellesl, 
i actuant de Secretari el senyor Jblaquim Bilbeny i 
Bmch, per tal de dictaminar sabre el Projecte de 
llei aprovant la segregació, de les barriades de fi- 
gullada i Hostalets, del terme municipal de %va, 
per a ésser agregades al municipi de Balenyh, acor- 
da per unanimitat de sotmetre a l’aprovaciój de la 
Cambra el següent 

P~OJECTE DE LLEI 

Article I ,r Gs, dispasada la segregació] dels 
barris, de Ccgullada i Hoistalets del terme munici- 
pal de Seva, per tal d’ésser agregats al municipi 
de Balenyh. 
Art. z . ~  El Conseller de Governaci6 és, autol- 

’ ritzat per dictar les ordres necessiries, per al com- 
pliment d’aquesta Llei. 

Barcelona, 4 d’abril del 1936. - 6 1  Presifdent, 
Manuel Galés. - E1 Secretari, Joaquim Bi1beny.s 

Lectura del Dictamen de la Comissió sobre el 
Projecte de Llei referent a la prbrroga de les 
a ~ t Q r ~ t z ~ ~ ~ o ~ s  contingudes en les Lleis del 13 

bri1 del 1933 i 19 de mar$ del 1934 

(El Secretari dóna lectura al següent 

((DICTAMEN 

Reunida la Comissió Permanent de Governa- 
ció sota la presidPncia del senyor Manuel Galés 
i Martínez, amb assistPncia dels Vocals senyors 
Arnau, Riera, Fontbernat, Folc, Rouret, VallPs i 
Pujals, Rovira i Roure, Fronjosh i Terradelles, I 

actuant de Secretari el senyor Joaquim Rilbeny i 
Bosch, per tal de dictaminar sobre el Projecte de 
Llei referent a la p r h o g a  de les autoritzacions 
contingudes en les Lleis d’aquest Parlament de 13 
d’abril del 1933 i 19 de marg del 1934, acorda, per 
majoria de vots, i a reserva de les esmenes que 
puguin presentar-s’hi, sotmetre a l’aprovació de la 
Cambra el següent 

PROJECTE DE LLEI 

Article únic. S’autoritza als Ajuntaments de 
Catalunya perquP, com a recurs transitori per 3 

l’actual Pressupost i successives prbrrogues iiiclo- 
gin o mantinguin entre les percepcions anuals 
llurs, en pressupostos ordinaris o- extraordinaris, 
els arbitris a quP es refereixen els, arts. I . ~  i 3.’‘ 
de la Llei del 19 de marg del 1934, i que en funció 
de la seva autonomia regularan els Ajuntaments 
atenent a la distinta capacitat contributiva, i sense 
altra limitació que l’establerta per a la quantia del 
gravamen en la invocada Llei del 1934. 

E n  iguals condicions, amb la mateixa transito- 
rietat i vigPncia s’autoritza a I’Ajuntament de 
Barcelona per a la utilització de les exaccions espe- 
cificades en l’art. 2.= de la Llei Catalana del 13 

Palau del Parlament, 4 d’abril del 1936. - E1 
President, Manuel Galés. - El Secretari, Joaquim 
Bi1beny.s) 

d’abnl del 1933. 

Lectura del Dictamen de la Comissió sobre el Pro- 
jecte de Llei autoritzant el Govern de la Genera- 
litat per a disposar una renovació extraordinaria 
de Jutges i Procuradors municipals de Catalunya 

(‘El Sr. Secretari ~dóna lectura al següent 

((DICTAMEN 

Reunida la Comissió Permanent de Justicia i 
Dret sota la presidPncia del senyor Josep Andreu 
i Abelló, amb assistencia dels Vocals senyors Ko- 
vira i Virgili, Colldeforns, Mies, Torres i Rarberh, 
Ribas Soberano, Magre, i Xirau, i actuant de 
Secretari el senyor Carles Gerhard i Ottenwae1.- 
der, per tal de dictaminar sobre el Projecte de Llei 
autoritzant el Govern de la Generalitat per a Jis- 
posar una renovació extraordinaria de Jutges i 
Procuradors municipals de Catalunya, acorda, pel 
majoria de vots, de sotmetre a l’aprovació de la 
Cambra el següent 

PROJECTE DE LLEI 

Article únic. Queda autoritzat el Govern de 13 
Generalitat per a disposar una renovaci6 extra- 
ordinaria de tots els Jutges i Procuradors munici- 
pals de Catalunya i llurs suplents que haguessm 
sollicitat nova designació per algun de dits carrecs 
en merits de disposicions posteriors al 6 d’octubre 

Els  nbus nomenaments tindran el caracter d’in- 
teri i regiran fins que no entri en vigor la futura 
Llei de Justícia muicipal que aprovi el Parlameut 
de Catalunya. 

Palau del Parlament, 4 d’abril del 1936. - U 
President, Josep Andreu. - E1 Secretari, Caries 
Gerhard. ))) 

del 1934. 
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Lectura dei Dictamen de la Comissi6 referent al 
projecte de Llei sobre il-legitimitat dels acords de 
les Autoritats i Organismes de nomenament go- 
vernatiu que regiren la vida municipal catalana 
durant el periode compres entre el 6 d’octubre 

del 1934 i el 19 de febrer darrer 

(El senyor Secretari dóna lectura al següent 

((DI’CTAMEN 

Reunida la Comissió Permanent de Governa- 
ció sota la presiditncia del senyor Manuel Gales 
i Mzrtínez, amb assistitncia dels senyors Arnau, 
Fontbernat, Folc, Rouret, VallPs i Pujals, Rovira 
i Roure, Fronjosh, i Terradelles, i actuant de 
Secretari el senyor Joaquim Bilbeny i Bosch, per 
ta l  de dictaminar sobre el Projecte de Llei refe- 
rent a la illegalitat dels acords de les Autoritats 
i organismes de nomenament governatiu que re- 
giren la vida municipal catalana durant el període 
comprPs entre el 6 d’octubre del 1934 i el 19 de 
febrer darrer, aco’rda, per .majoria de vots, i a 
reserva de les esmenes que puguin presentar-hi 
!es respectives minories, sotmetre a l’aprovació 
de la Cambra el següent 

PROJECTE DE LLEI 

Article I .* Es consideren ilrlegítims i contra- 
ris a I’ordre jurídic els actes administratius de 
les autoritats i organismes de nomenament gover- 
natiu que regiren la vida municipal de Catalunya 
durant el període comprPs entre el 6 d’actubre del 
1934 i el 19 de febrer darrer. 

Es declaren nuls i sense efecte 
els decrets, resolucions i acords dictats durant 
l’esinentat període, pels Alcaldes gestors i Co- 
missions municipals gestores en matitria de per- 
sonal. 

Tal declaració de nulrlitat és absoluta i com- 
prPn, sense excepció, tots els actes administra- 
tius relatius a funcionaris oi empleats municipals, 
fins i tot els que hagin tingut efecte en mPrits de 
disposicions dictades per les autoritats o’ centres 
militars i governatius que en el dit període inter- 
vingueren la vida local. 

Els funcionaris afectats recobren automhtica- 
ment la situació jurídica que, en el seu cas, gau- 
dien el dia 6 d’octubre del 1934, sense que puguin 
dlegar drets ni sol.licitar indemnitzacions de cap 
mena per !’esmentat concepte. 

E s  declaren anullables els altres 
decrets, resolucions, provid2ncies i acords, no re- 
latius a personal, dictats en dit període per les 
autoritats i organismes municipals de nomena- 
ment E governatiu. 

A. l’efecte, els Ajuntaments d’elecció popular 
són autoritzats per@ en el termini de dos me- 
sos segiients al de la publicació de la present 
Llei, puguin revisar aquells actes administratius 
i declarar llur nullitat, amb subjecció a les nor- 
mes següents : 

Led declaracionsj de nullitat no podran 

Article 2.” 

Article 3.r 

a)  

fer-se de manera total o global, ans hauran de 
referir-se a actes administratius i delerminats. 

E n  fer-se tals declaracions hauran d’ex- 
pressar-se els motius i raons que recolzin la nul- 
litat, i prendre’s en els casos que sigui procedent 
i just, les mesmes escaients per tal d e  substituir, 
mitjangant les oportunes compensacimsp les situa- 
cions concretament creades en virtut dels acords 
objecte d’anulrlació. 

Els  acords de declaració de nullitat hau- 
ran d’ésser dictats per l’Ajuntament en ple mit- 
jangant el vot favorable de la majoria del nombre 
legal de Consellers que integrin 1~ Corporació. 

Els acords de declaració de nullitat no 
seran executius fins que hagin guanyat fermesa. 
Es -comunicaran degudament als interessats i es 
publicaran al Butl le t i  Oficial dg la Generalitat de 
Catalunya dintre el termini de dei dies hhbils 
següents a llur adopció. 

h t r a  els acords, de declaració &e nul- 
litat a quit fa r e f e r h i a  l’article anterior, els, inte- 
ressatsi, dintre el termini de quinke dies hhbils 
següents a llur notificació 01 publicació, podran in- 
terpos,ar recurs davant un Jurat especial integrat 
per un Pkesident, que haurh d’éssa- un funcioi- 
nasi de la carrera judicial amb categolria de Magis- 
trat oi Jutge de Primera Insthncia designat pel 
Coinseller de Tusticia i Dret. i auatre Voicals : un 

b )  

G )  

d )  

Art. 4.t 

c 

I I  

Diputat del P’arlament de Catalunya, un represen- 
tant de la Federaciói de Mhicipis  C,atalans, un 
advocat del Servei del Contenci6s de la Generali- 
tat i un representant dels Coillegis oficials, del ,Se- 
cretariat d’ Administració1 Local i l e k  Interven- 
torsde Cabalsj municipals, designat conjuntament 
per ambtdós organismes. Aictuarh de Secretari, 
sense veu ni vot, un funcioinari lletrat de la Ge- 
neralitat. 

€31 pracediment ser& gratuit. 
Els recursos han d’ reslotlk en el termini 

d’un mes a partir de la d’entrada del respec- 
tiu recurs a la Secretaria del Jurat 

E1 Jurat, en resoildre els recursas,, poidr& man- 
tenir la declaració, de nullitat, revoicar-la totalment 
o parcial, modificar-la i fer les, altres declaracioinsl 
que cregui pertinents,, fins i tat les que es refer’ei- 
xin a les respobsabilitats’ administratives, judi- 
cials OI pecunihriesl coinsegiients,. 

cuthries. Cotntra elles nat hi haur& recurs de cap 
mena. 

Els funcionaris que en el període 
ccmprPs, entre el 6 d’octubre del 1934 i el 19 de 
febrer darrer hagin estat sanckmats, separats, pm- 
tergats o jubilats per llurs opinions pollítiques o 
sc~cials, per les Autoritats, Chrpxacions, Colmis- 
sicns o organislnes oficials subjectes a la jurisdic- 
ció de la Generalitat, podran instar 1s revisió dels 
correspoinents actes administratius mitjanfant la 
interposició1 del recurs davant l’esmentat Jurat es- 
pecial. 

Tal recurs haurh de interposar-se en el termi- 
ni dels dols mesos segiients al de la pxblicaciói de 
la present Llei i es regular& per les nocnies que 
estableix l’article anterior. 

Es considera falta greu als, efectes 
d’instruccib d’expedient i imposiciój de sancions 
als funciomaris, el fet d’haver ecasionat, per mitjh 

Les resducions del Jurat seran fer 

Art. 5.’ 

Art. 6.’ 
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de denúnciesi fetes amb1 ocasi& dels, esdeveniments 
del 6 d’octubre del 1934, la persecuciói, detenci6 Q 

empresoament de ciutadans per llurs, idees, polí- 
tiques! oi haber contribait a empitjorar llur situació. 
arzrb infomacions i declaracioins tendencioses,. 

~ Art. 7.& Ultra les incapacitats, que estableix 
I’art. 52 de la Llei Mulnicipal de Catalunya, es 
declaren incapacitats per a ésser Cotnsellers muni- 
cipals durant un termini de tres, anys, les persol- 
nes, que en el periolde comprPsl entre el 6 d’octubre 
del 1934 i el 19 de febrer darrer han acceptat o 
exercit carrecsi municipals, de nomenament gover- 
natiu en substituci6 dels Cansallers’ d’elecció po- 
pular. 

EI Conseller de Cavercaci6 ési facul- 
tat per dictar les. disposicions complementaries 
que siguin necessaries per a I’aplicaciói i colmpli- 
ment de la present Llei. 

P d a u  del Parlament, 4 d’abdl’del 1936. - El 
Resident, Manuel Galés. - El Secretari, Jm- 
quim Bilbcny. D 

( A  l’anterior dictamen, han  estat presentais cls 
segiients vo ts  particulars, als quals es dóna t w ; -  
bé lectura :) 

El Diputat que sotasigna té l’honor de propo- 
sar a l’aprovació de la Cambra els següents vots 
particulars al dictamen sobre el Projecte de Llei 
d’illegitimitat dels acords de les Autoritats i Or- 
ganismes de nomenament governatiu que regireu 
la vida municipal catalana en el període compres 
entre el 6 d’octubre del 1934 i el 19 de febrer 
darrer : 

Art. 8.& 

I 

VOTS PARTICULARS 

A l’article I . ~  : Es consideren punibles per i l -  
‘legítims i contraris a l’ordre jurídic els actes ad- 
ministratius i polítics de les Autoritats i Orga- 
nismes de nomenament governatiu que es dictarer. 
o s’adoptaren durant el període comprPs entre ( 1 
6 d’octubre de l’any 1934 i el 19 de febrer darrer, 
adhuc els fets a l’empar de la Llei del 2 de gener 
de l’any 1935 que regiren la vida municipal de 
Catalunya, la de la Generalitat i la de totes aque- 
lles Corporacions i Organismes que estiguin sn- 
bordinats a l’un o a l’altre o n’estiguin influits. 

A l’article 2.n : Es declaren nuls i sense efec- 
te els Decrets, resolucions i acords dictats durant 
l’esmentat període pels que actuaven de gestors a 
la Generalitat, pels Alcaldes gestors i Comissiotx 
municipals gestores. 

Tal declaració de d l i t a t  és absoluta i com- 
prPn sense excepció els referents a nomenament 
de personal, tots els actes administratius relatius 
a funcionaris o empleats, fins i tot els-que hagin 
tingut efecte en mi.rits de disposicions dictad-s 
per les Autoritats o Centres militars i governi- 
tius que en el dit període intervingueren la vida 
local i general de Catalunya. 

Els funcionaris afectes, sigui quina sigui llur 
condició, recobren automaticament la situació j I -  
ridica que, en el seil cas, gaudien el dia 6 d’ocki- 
bre de l’any 1934, sens perjudici dels drets qi,e 
puguin a h g a r  i les indemnitzacions que puguin 
reclamar pels danys causats a llurs interessos niu- 
rals o materials. 

A l’article 3.r : E s  declaren anullables els 21- 

tres Decrets, resolucions! providenties i acords 
no relatius a personal, dictats en el dit període 
per les Autoritats i Organismes de nomenament 
governatiu. 

A l’efecte, els Ajuntaments d’elecció popular 
són autoritzats per a que, en el termini de d ’s 
mesos segiilents al de la pqblicació dc la present 
Llei, puguin revisar aquells actes administratius, 
declarar llur nul.litat o imposar sancions de ca- 
racter econbmic amb subjecció a les normes se- 
gdents : 

a) Les declaracions de nullitat o imposició de 
sancions econdmiques, no podran fer-se de mane- 
ra total o global, ans hauran de referir-se a actes 
administratius determinats. 

En fer-se tals declaracions, hauran d’ex- 
pressar-se els motius o raons que recolzin la iml- 
litat, i prendre’s en els casos que sigui procedent 
i just, les mesures escaients per tal de substituir, 
mitjanfant les oportunes compensacions, les situa- 
cions concretament creades en virtut dels acords 
objecte d’anul.lació. 

Els  acords de declaració de nullitat hauran 
d’ésser dictats per l’fljuntament en ple, mitjan- 
cant el vot favorable de la majoria del nombre le- 
gal de Consellers que integrin la Corporació. 

81s acords de declartaci6 de nullitat o im- 
posició de sancions econdmiques, no1 seran execu- 
t ius  fins que hagin guanyat fermesa. E.; comuni- 
caran degudament als interessats i es publicaran 
al Butl le i i  Oficial de la GeNe@alitat de C a t a h n y a  
dintre el termini de deu dies habils següents a llur 
adopcib. 

Article 3.‘ bis que s’afegeix : 
Dels perjudicis que s’h,agin pogut ocasionar i 

els, que puguin ocasionar les declaracions de nul- 
iitat que autoritza la present Llei, són únicament 
responsables, judicialment i econbmicament, tant 
si les sancions sóa d’ordre individual com collec- 
tju, els gestors i aquells que essent elegits per SU- 
fragi collaboraren amb ells i nla varen salvar llur 
vot. 

b )  

c)  

d )  

Asticle 3.r triplicat que s’afegeix : 
E1 Parlament de Catalunya nomenara una Co- 

missió de nou Diputats que podran demanar dicta- 
mens a Lletrats o a Perits comptables per exami- 
nar els acords, resolucions, oedres, decrets i tota 
la gestió, administrativa i politica realitzada en el 
període que s’indica en l’art. I . ~  d’aquesta Llei 
pels gestors de la Generalibat, sense exclusió d’a- 
que11 que s’anomenava el seu Resident. 

E l  resultat de l’examen d’aquesta Comissi6 
haura de presentar-se dins el terme de tres mesos 
després d’haver estat aprovada aquesta Llei pel 
Parlament de Catalunya. 

La  Comissió1 redactar& un informe que presen- 
tara al Ptarlament de Catalunya perque prengui 
les determinacions que procedeixi en l’espai de deu 
dies. 

A l’article 4.$ 
On diu : cccontra els acords de declaració de 

nullitat $a que fa referencia l’article anterior.. . D 
dir3 : ((Contra els acords de sancions ol de decla- 
raci6 de nullitat dels municipis a qui. fa referen- 
cia l’art. 3.r ... D. 

E n  el quart paragraf, on diu : K... podra man- 
tenir la decllaraeib de nullitat, revocar-la totalment 



On diu:  a E k  consid greu, als efec- 
dir& : aEs coa- 

per tant la separaciir sense in- 
rrec, als efectes d’instruccib de 

L’article 7.‘ queda& redactat en la següent 

de la Llei Municis l  de Catalunya, es declaren in- 
capacitats per a exercir carrec d’elecciin popu- 
lar durant un termini de deu anys, les persones 
que en el període comprPs entre el 6 d’octubre de 

de,febwr darrer han acceptat o 
exercit carrecs de nomenament governatiu i en 
substitució dels Consellers ‘d’elecciin popular. n 

Palau del Parlament, 29 d’abril del 1936. - 
Joan Fronjosh i Salám6. 

rojecte de Llei autoritzant 1’Ajun- 
tarnent de I’Hospitalet del Llobregat per a poder 
incloure en el Pressupost extraordinari del 1936 
obligacions pendents per un total de 3.600,889612 

pessetes 

(Un  $r. Secretari dóna lectura al següent 
\ 

a D E C R E T  

C m  a President de la Generalitat, a proposia 
del Conseller de Governació i d’acord amb el Con- 
sell executiu, 

Decreto : 
Bs autoritzat el Conseller de Governació per 

presentar al Parlament de Catalunya un projecte 
de Llei autoritzant 1’Ajjuntament de YHospitalet 
de Llobregat perque pugui incloure com a cas espe- 
cial, en el Pressupost extraordinari del 1936, q w  
té en tramitació, en concepte de cr4dits recone- 
guts, obligacions pendents per un total import de 
3.600,889’12 ptes. 

Barcelona. 6 d’abril del 19.36. - El President 
de la Generaíitat, Lluís Companys. - El Conse- 
ller de Governació, J. M.” Espanyaa) 

(El $r. Conseller de Governacib passa a ocupar 
la Tribuna de Consellers i llegeix el segiient Pro- 
jecte de Llei : 

de cr&dits pendents i 
amb fonament de la 
nitivament la norm 
cera municipal, allegant el precedent d’un cas srm- 
blant, davant el qual el Parlament ie Gtalrinja,  
l’any 1934, accedí a quP 1’Ajuntament de Barce- 
lona confeccionés un pressupo~t extraordinari de 

&dits, 1’Alcaldia s 
ment de 1’Hospita 

‘ a  com a. cas especial, pugui 

c 

ressupost extraordinari, en eoncepte de c r ; b  
dits reconeguts,\ obligacions 
i que en conjunt importen 
de 3.600,889’12 ptes, 

Elevat l’oportú expedient a coneixement del 
Consell executiu, amb informe favorable del senyoc 
Conseller de Governació en funcions de Director 
general d’administració local, ha es:at estudiat de- 
tingudament i s’ha arribat al convenciment quc no 
podia negar-se a facilitar l’adopcit de la mesura 
que l’íljuntamenti de 1’Hospitalet de Llobregat creu 
necessbria emprar per a l’enfortirnent i endega- 
ment de la seva economia, treballs iniciats d’uns 
quants any enGB i que amb tan justificat inter2s 
prossegueix 1’Ajuntament actual. 

Per tant, el Conseller de Governació, d’acord 
amb el Consell executiu, té 1’honQr de sotmetre a Is 
deliberació del Parlament de Catalunya el sc - 
giient 

PROJECTE DE LLEI 

S’autoritza a 1’Ajuntament de 
1’Hopitalet de Llobregat perqu;, (tom a cas espe- 
cial, en el Pressupost extraordinari del 1936 qte 
té en tramitaci6, hi pugui incloure, en concepte 
de credits reconeguts, obligacions pendents pes u11 
total import de 3.600,889’12 ptes. 

Barcelona, 6 d’abril del 1936. - El President 
de la Generalitat, Lluís Conipanys. - El Conse- 
ller de Governació, J. M.” Espanya.n) 

Article únic. 

Lectura d’un Projecte de Llei aprovant la segre- 
gació del submunicipi de Serra d’AlmBs del ter- 
me municipal de Tivissa,. per tal de constituir-se 

en municipi independent 

(EL Sr. Secretari &a bectaro al se@ent :) 

C&n a President de la Geaerzlitat, a popasta 
del Cbnseller de Gwernació i d‘amrd amb el Con- 
=i1 Zxecutiu : 

a& PARLAMBNT DE CATALUNYA, 

La Comissió de Govern de 1’Ajuntament de 
1’Hospitalet de Llobregat ha aprovat en principi 
i per unanimitat, en sessió de 25 de mar$ darrer, 
un projecte de pressupost extraordinari per a la 
construcció de Grups escolars, locals-escoles, hahi- 
tacions pels Mestres nacionals i liquidació de cre- 
dits, per un import conjunt de 6884,000 ptes. 

D’aquesta xifra, la part que afecta a liqui¿laciÓ 

Municipi independent. 
Bavcelma, 15 d’abdl del 1936. - Lluh Cbm- 

panys. - El Cbnseller de Cohrernacib, Josep Ma- 

Decreto : 
EJ Canseller de Grrvernació 6s autoritzat per 

presentar al P’arlament de Chtalunya un Projecte 
de Llei aprovant la segregació del Submunicipi 
de Serra d’AlmÓs del terme municipal de 1’Ajun- 
tament de Tivissa, per tal de canstituir-se en 
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(Ell Sr. Colnse&w del Governa&, des do la Tri- 
butaa de Consellers, llegeix el següent Projecte de 
Llei :) 

((AL PA,RI,AMIF$”I’ DE CATALUNYA 

aíitat dels veinsi residents, en el 
Serra d’Almós, iniciaren a l’any 

1928 un, expedient de segrega& del terme muni- 
cipal de Tivissa per tal de constituir-se en muni- 
cipi independent. 

Ve recolzada aqzlesta pretensi6 pel preceptuat 
I. 2.” (apartat 6)’ 4.t i 9.’ de la Llei Mini- 
ixi com tqmbC per l’establert a l’art. 18 del 

Reglament sabre pbzlacib i termes, municipals, i 
altres disposicions, aplicabllesl al cas present ; en- 

existeix la comformitat de 1’Ajuntament de 
Tivissa. 

Havent-se acreditat soblradament les, corndicions 
i potencialitat econhmiques del dit Submunicipi, 
així c m  l’haver complat tots els requisits legals1 
establertsi per les, lleis vigents, 

El Conseller de Governació, d’acord amb’ el 
colnsell Executiu,, té l’hmar de sotmetre a la de- 
liberaci6 del Plarlament de Catalunya, el següent 

P’ROJECTE DE LLEI 

Article I.’ l% dispsada la segregació del 
Submunicipi de Serra d’Almós del terme muni- 
cipal de YAjuntament de Tivissa, per tal de cons- 
tituir-se en municipi independent. 

Art. 2.” El Chseller de Governaci6 és auta- 
ritnat per dictar les ordres, necessaries, per al c a -  
pliment d’aqpesta Llei. 

.Barcelona, 15 d’abril del 1936. - LluL  C m -  
panys. - El &seller de Governaci6, Jo~slep Ma- 
ria Espanya., 

(Arnibdbs ,Projectes de Llei passen a .tu Co- 
missió.) 

Discussió del dictamen de la Comissió sobre el 
Projecte de Llei de censura cinematografica de 

protecció a la infancia 

El Sr. SERRA I H O N T E R :  Demano per 
parlar. 

E l  Sr. PRESIDENT:  Té 

E1 Sr. SERRA I HONTER:  Com a PresJ- 
nyor Serra i Húnter. 

dent de la Comissió de I a, 
demanar a la Cambra que di 
a la Comissió. 

El Sr. PRESIDENT:  Acorda 
que el dictamen torni a la Comissió? (Assenti- 
ment.) 

Els dictamens dels quals s’ha donat lectura, 
d’acord amb el Reglament, han d’estar vint-i- 
quatre hores damunt de la taula ; per tant, figu- 
raran en l’ordre del dia de  dema. 

ORDRE DEL DIA 

per a la sessió de dijous 
- 1  

I. Precs i preguntes. 
2. Discussió del Dictamen de la Comissió 

sobre el Projecte de Llei aprovant la segregació 
d’una Dart del terme municinal de Sant Boi de 
Lluganh, per tal d’ésser agr4ada al Municipi de 
Perafita. 

3. Discussió del Dictamen de la Comissió so- 
bre el Projecte de Llei aprovant la segregació de 
les barriades de Cogullada i Hostalets del terme 
municipal de Seva per tal d’ésser agregades al 
Municipi de Balenya. 

Discussió del Dictamen de la Comissió 
sobre el Projecte de Llei referent a la prbrroga 
de les autoritzacions contingudes en les Lleis 
del 13 d’abril del 1933 i 19 de mars del 1934. 

Discussió del Dictamen de la Comissió re- 
ferent al Projede de Llei sobre illegitimitat dels 
acords de les autoritats i organisqes de nome- 
nament governatiu que regiren la vida municipal 
catalana durant el període comprGs entre el 6 
d’octubre del 1934 i 19 de febrer darrer. 

6. Discussió del Dictamen de la Comissió 
sobre el Projecte de Llei autoritzant el Govern de 
la Generalitat per a disposar una renovació extra- 
ordinaria de Jutges i Procuradors municipals de 
Catalunya. 

(Perqui les Comissions puguin reunir-se, s’ai- 
xeca la sessió a dos quarts de set de la vetlla.) 

4. 

5 .  

I .  

Un anex 

Impremta de la Casa de Cantat : Montalegre. 5 : Barcelona 



ANEX AL ODIARI DE SESSIONS, N.” 212 

Liquidació del Pressupost Ordinari del Parlament per a 1934 

Pda. C O N C E P T E  - 
CMÍTOL I 

Aportaicions de Fa Generobitat 

Article 11.r 
I Aportacions . . . . . . . . . . . . .  

ICAPfTOL 11 

Altres ingressos 

k4rticle 6nic 
2 Diari de Sessions. . . . . . . . . . .  
3 Arrendament $Bar. . . . . . . . . . .  
4 1~41t1-e~ ingressos. . . . . . . . . . . .  

~CAPfTOI, 

Resultes 1933 

Article I.’ 
IExistGncia en Caixa el ~ I - x I I - I ~ ~ ~  . . . .  

Article 2.n 

519 Cr&dibs pendents de cobrament el g1-xx1-1g33. 

swmes. . . . . . . . .  

Consignació 

Pessetes 

1.800,000 

25,000 

5 9  
I00 

45,104’97 

Ingressat Ingressat de m6s Ingsat. de menys 

Pessctes Pessetes Pessetes 
- 

\ 

Corn p r om& C O N C E P T E  Consignació Pda. 
Pessetes Pessetes 

Satiqfet Economia 

Pessetes Pessetes 

Import de l’ingreesat ,de ‘menys feta deducció (de l’imgressat de m&. . . . .  513,624’45 

CAPÍTOL I 

Olbligacioms generals 

~4rtiele dinic 
- 1,000 

100 

I Junta Central ‘Cens. . . . . . . . . .  
2 ~lssegur ance s . . . . . . . . . . . .  1,500 
3 Pensions . . . . .  , . . . . . . . .  
5 Utilitats personal. . . . . . . . . . .  22,000 

- 
- 

4 1’30 ‘per 1100 Diputats. . . . . . . . . .  14,092 9,&2’97 

6 1’30 per 100 al t re  pagaments. . . . .  I00 28’60 
15,100’56 

- 1,000 

1,500 - 
- I00 

9,892’97 4,199’03 
15,100’56 6,599’44 

28’60 71’40 
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Economia I Satisfet Pda. C O N C E P T E  Consignacib CompromC 
I 

Powtsa P0466b Pussetes Penetcs 
CAPfTOL 

Representmi6 panlarru&t&d, 
(Article 41.’ 

7 Presid?nc:a. . . . . . . . . . . . . . .  40,- 33,333’30 33,333’30 6,666’70 
8 ’Secretaria particular. . . . . . . . . .  6,000 4,5k’f55 4,580’45 1,419’35 
9 Secretaris. . . . . . . . . . . . . .  24,000 !&,o00 I8,ooO 6 ,m 

10 Diputats . . . . . . . . . . . . . .  I.O~O,OOO 714,- 714,000 3@5,- 

12 &liure circulació. . . . . . . . . . . .  55,000 38,350’50 3%350’50 16,649’50 
1,- - - 11 iComlssions. . . . . . . . . . . . . .  ‘I ,000 

CAPÍTOL ffiV 
Personal i mber2aii 

Article I . ~  
13 Personal . . . . . . . . . . . . . .  293,000 282,66g’d7 &2,&9’07 10,330’9; 

Arti’cle 2.’ 
14 !Material . . . . . . . . . . . . . .  25,.ooo 15,263’35 15 363’35 9,736’65 
15 U,liibres. . . . . . . . . . . . . . .  I0,Ooo 5525’55 , 2,425’55 7 374’45 

16 
17 
I8 
I9 
20 

11 
22 

‘Article 3.’ 
Calefacció. . . . . . . . . . . . . .  25,000 
alum . . . . . . . . . . . . . . .  30,000 
INeteja . . . . . . . . . . . . . . .  ‘24,000 
Vestuari i calgat. . . . . . . . . . . .  20,000 
Telifon. 10,000 

‘Autombbil Presidencia. . . . . . . .  9,000 
Despeses generals. . . . . . . . . . .  12,000 

. . . . . . . . . . . . . .  

,I 7,845’93 1’7,845’93 
1’1,172’25 11,172’25 

3,%4’90 3,%4’90 
5 9 5 36’60 5,536’60 
5,645’55 5,645’25 

20,708 ’90 20,7d’qO 

I r  ,607’70 IS,607 ‘70 

7,154’0: 
18,827’75 

16,305’10 
4,463’40 
3,354’15 

392’30 

3,291’10 

ICAPÍTOL V 
Dia#i Ide Sessions 

/ \ ~4rticle I.’ 
666;299”88 16,600’12 23 ‘Personal. . . . . . . . . . . . . . .  82,900 66,299’88 

\-4rticle 2.n 
24 Impressió. . . . . . . . . . . . . .  8S,ooo 

Article 3.’ 
25 -4dministració . . . . . . . . . . . .  2,OOo 

ICAPÍTOL VIL 
Impevistos 
Article hnic 

26 *imprevistos . . . . . . . . . . . . .  I0,ooO 

~ A P f T O Z  VSII 

Resultes 1933 

i4rticle I.’ 
27/40 !Factures p e n b b  de pagament el ~ I - x I I - I ~ ~ ~ .  9S9453’13 

Sunnes. . . . . . . . .  1.924~145~~13 

28,920’20 

I .4 10,s 20’48 

28,920”20 59,079’80 

47;2 10’40 1,242’73 

C O ‘M PIA ‘R .4C I10 U 8 

Total ingres6os. . . .  1.410,520’68 ‘Cabals ingessats. . 1.410,520’6$ Ingressat de meny6. . 513,624’45 
Total compromits. . .  1.410,520’68 Calbals satidfets. . .  1.410,520’68 Bconomia. . . . . .  513,624’45 

- - - 

Palau ‘del ‘Parlament, ~16 de ,mar$ del 1936. 



Liquidació del Pressupost Extraordinari del 1934 per a Obres 

Consignaci6 Ingressat Total ingressos Ingoat. de menps C O N C E P T E  

Pessetes 

Pda. 

Pessetes Pessetes Pessetes 
- 

CAP~TOI, 11 

Agovbmaiorts de  la. Generalibt 

L4rticle I.’ 
I bis 

CAP~TOL I11 

Rieswltes 

\Article I . ~  
- Existi.ncia en Caixa el 31-XII-1933. . . . 1 715’85 ” 715’85 ‘715’85 

Article ‘z.~ 
- 

6 ICrirdits pendenb de cobrament el ~ I - x I I - I ~ ~ ~ .  300,000 300,000 300,000 

Swwes.  . . . . . . . . 727,715’85 875,715’85 675;715’8; 52,000 

D IE 5 ‘P E 8 B S 

Satisfet Economia 

Pessetes Pessetes 

Consignacid Comprom&s 

Pesseter Pessetes 

C O N C E P T E  Pda. 

. Artiscle 6nic 
11 $is ‘Pagament del cost de les &res. . . . . . 402,O‘” 3%,064’77 3 h d 4 ’ 7 7  41,935’23 

ICAPÍTOL IV 

iArticle 3.’ 
21 bis ,4utombbil de la Prwidirncia. . . . . . . 2 5 ’ W  17,000’14 17,000”14 ‘7,999’86 

CAPÍTOC VIIiI 

Article 2.n 
30 [Factures ,pendents de pagament el ~ I - x I I - I ~ ~ ~ .  300,715’85 298,650’94 2$,65c’94 2,&4’91 

Suwes. . . . . . . . . 727,715’85 675,715’85 675,715’85 52,000 

Total ingressos. . . . 675,71j’S5 Cabals ingressats. . . 675,715’85 Ingressat de menys. . . 52,001; 
Total ccrmlpromits . . . 675,715’55 Cabals satisfet6 . . . 67571 j’55 ‘Economia. . . . , . . 52,000 

- 
Palau del IParlament, ‘16 de marG del 1936. 
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Pressupost per al segon trimestre del 1936 

VariaciGs a efectuar ,en les consignacions bksiques del Pressupost del 1934, a prorrogar en una quarta part. 

B A I X E S  

Pessetes Partides 

10 Per a satisfer als senyors Diputats les assignacions que acreditin d’acord amb els arts. 27 i 28 
del Reglament de la Cambra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30,000 

13 Tmport de les assignacions del personal del Parlament (Subpartida F) . . . . . . . . .  2,500 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,500 

36,000 

16 Calefacció 

- 
A U G M E N T S  

13 Import de les assignacions del personal del Parlament (Subpartida T) . . . . . . . .  14,000 
25 a Per a pagar a la Hisenda de 1’Estat Central l’import de les liquidacions corresponents a les de- 

claracions d’exercicis anteriors, relatives a impost sobre pagaments i contribució sobre 
Utilitats 19,000 

3,000 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
26 Per a atendre les necessitats de caracter imprevist . . . . . . . . . . . . . . . . . .  




