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el dia 25 de maig del 1933 
a 

S U M A R I  

A les cznc ‘L cinc minuts  de la tarda s’obre la  sessió, sota l a  presidzncia de l’honorable senyor Lluds Com- 
panys i .Jover. 

7 “A. . .  . . . , ., .. 
LGLLUYU z aprovacto de L’acta de la sessió anterior. 
Ordre del dia: 
Votació definitiva de I’Estatut Interior de Catalunya. 
Es  llegit el text de I’Estatut. 
Parlament del senyor Casanoves, e n  nom de la  Comissió $Estatut. 
Discurs del senyor Abadal ,  en  nom de la  Minor ia  de Ll iga Catalana. 
Discurs del senyor Serra i Moret, per l a  Minor ia  d’Unió Socialista. 
Per a exfilicar el vot, f a  ús de la paraula el senyor Romeva, de la Unió Dernocrdtica de Catal 
Dzscurs del senyor Lloret, en  nom del Partit Catalanista Republicd. 
ExPlzca el vot el senyor Soler i Pla.  
Dzscztrs del senyor Serra i Húnter ,  per Esquerra Republicana de Catalunya. 
Es  dóna lectura a u n a  proposicid, signada pels senyors Serra i Húnter ,  Casanoves, Rovira i 

ler, Dot, Gerhard, Rouret, Soler i Pla  i Soler i Bru, PerqustB es faci present l a  grati 
ment a tots aquells que h a n  contribu&! a iniciar et nou periode de les llibertats catalanes, i iefermawt 
la f e  en la plena consecució de l’ideal autonbmic de Cataluwya. Per a subratllar la solemnitat de 
l’afirovació de la Llei fonamental, es demana l’aixecament de l a  sessió. 

intervemció de l’honorable senyor Conseller Delegat, e n  nom del Govern. 
En votació nominal, per 61 vots contra II, resta aprovat definitivament I’Estatut Interior. 
D’acord amb un dels extrems de l a  pro;hosiciÓ presentada, i després de f ixar  l’ordw del d ia  per a la sessió 

de divendres, l a  Presiddncia aixeca l a  sessió. E s  un quart de set i deu minuts  de la vet1llEa. 
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Sobre la sessih a les cinc i sis minuts de la 
tarda, solta la presidi.ncia de l’hoaorable senyor 

Bs llegida i aprovada l’acta de la sessi6 an- 
teriolr. 

ORDRE DEL DIA , 

Votació definitiva de ¡’Estatut Interior de Catalunya 

. PRZSIDENT:  Procedeixi’s a la lec- 
Estatut Interior de Catalunya. 

(El senyor Secretari dóna lectura del t ex t ,  que 
pls pu1bllic-a comMzI anex al firesenit DIARI DE SES- 
SIONS.) 

missib, senyor Casanowes, té la paraula. 

E l  Sr. CASANOVES : 
EI Sr. PRESIDENT’ : , 

E1 Sr. ABADAL. : Depanob per parlar. 
E1 SI. CASANOIVES : E n  demanar, en nom 

de la Colmissió que ha dictaminat 1’Estatut Inte- 
r io r  de Catalunya, a la Cambra la votació defini- 
tiva de l’Estatut, he de posar un pctit colmentari, 
unes poques paraules al marge d’aquesta votaci6. 
Primerament he d’agrair a tots els colmpanys de 
la Cmnissih, tant de la Majoria com de les Minoi- 
ries, l’activitat, l’entusiasme i la compet2ncia que 
han portat amb les seves suggestions i amb les 
seves esmenes a 1’Estatut que ha estat dictaminat 
per aquesta Comissi& L a  Cambra ha deliberat 
sobre l’Estatut, ha colntrovertit els punts més 
vius, s’han discutit tots els aspectes doctrinaris 
que 1’Estatut porta en si i el seu articul’at. L a  
Cambra ha millorat amb les suggestions, les es- 
menes i els vots particulars, i 1’Estatut porta en 
essPncia el que és 1’essPncia tradicioaal de la no’s- 
tra terra : l’esperit liberal, l’esperit democratic 
i l’esperit de civilitat, aquest esperit que ha in- 
format també toltes ,les generacioas que vol‘ 1 ren re- 
troibar Catalunya i que, a la vegada que es paten- 
titzava en I’aspiracib autmbmica, impulsava aquell 
esperit de superacib civil per a constituir-se en un 
poble lliure i realitzar les seves aspiraciolns de- 
moicratiques. Jo no trobaria, ara, altres paraules, 
perque ja s’ha discutit en aquesta Cambra en-el 
transcyrs de les deliberacions, ‘per a continuar el 
meu discurs. Onicament he de dir que s’ha de ro- 
dejar aquest moment d’una maxima solemnitat. 

L’Estatut Interior de Catalunya, aquesta Llei 
bAsica que nosaltres ens doaem, ens la dolnem 
per a l’efectivitat de l’autonolmia de Catalunya i 
per a les realitzacions de l’obra de la República. 
(Rumors d’aprozració e n  lai Miajoria.) 

El Sr. PRESIDENT:  Té  la paraula el se- 
nyor Abadal, en nom de la Minoria de Lliga 
Catalana. 

EI Sr.  ABADAL : Senyors Diputats : Seria 
absolutament inútil el declarar que nosaltres te- 
nim una íntima satisfacció en els moments ac- 
tuals, ja que la votació d’aquest Estatut Interior 
representa el que nosaltres novament ens poguem 
donar les nostres Lleis. Nosaltres que hem tre- 
ballat, c a  han treballat els altres catalans, per 

o per parlar. 
ident de la Co- 

votar-10, des del moment que no respon a totes aque 
lles aspiracions que nosaltres tenim. 

E1 Sr. PRESIDENT: Té la paraula el senyor 
Serra i Moret, en nom de la Minoria d’Uni6 Socia 
lista de Catalunya. 

El Sr. SERRA I MORET: Senyors Diputats 
No s’arriba mai a moments com aquest, que po 
dríem qualificar veritablement de solemnes, seve 
una certa disposició d’esperit que fa que tots nos 
altres posem el millor de nosaltres mateixos en la 
consagració d’aquests moments histbrics. Tots el. 
que hem viscut llargament aquest període de les al 
tes aspiracions de Catalunya, no solament per a r e h  
una histhria ja passada, no solament per a refer 
personalitat que no tindria contingut si no anés et: 

carada a l’esdevenidor, tots nosaltres ecs sentim ainl 

més que en una solemnitat formal, en una soletnni 
tat externa, en una certa funció íntima per a podi. 
dir que tenim una de les miximes satisfaccions (!i 

la nostra vida, quan podem dir que el Parlament d i  
Catalunya, en virtut de la seva sobirania i en nr t r  
de les seves funcions, pot atorgar-se a si mate’! 
aquelles Lleis fonamentals que han de regular I 
vida del nostre poble. En e! llarg període que asci 
nyala Catalunya en la histhria per al recobrament 4 
la seva personalitat, hi han hagut les il.lusions de tot 
els catalans per a una vida millor, hi han hap 
sempre les aspiracions de tots els homes de hoi;~ 

voluntat que desitjaven que el nom de Catalunya n 
fos solament I’expressió d’un sentiment d’enym 
ment de coses que ja són definitivament morte 
sinó l’espressió d’una vida i d’una potPncia que hz I 

I 

a arribar a l’inici d’autonornia que ens ha estat 
reconegut, veiem que el nostre esfors i els es. 
foqos dels altres sectors de Catalunya han ar. 
ribat a un moment per virtut del qual Catalunya 
es pot donar les seves prhpies Lleis. E n  aquest 
sentit, ens omplena de satisfacció el que poguem 
arribar a aquesta votació definitiva de 1’Estatui 
Interior, perque ens donem una Llei nostra. 

tre pensament si no poséssim de manifest les 
nostres reserves, tant pel que fa referPncia a 
1’Estatut Exterior que ens ha estat reconegut, 
perquP ens ha estat reconegut amb regateigs, 
que nosaltres no admetem i que desitgem milla, 
rar fins que arribem a la plenitud de les nostres 
facultats, sinó que també hem de fcr les nostres 
reserves d’aquest Estatut Interior, en tant el 
que representa per a nosaltres i ha hagut de re- 
presentar en les discussions i les votacions la 
disconformitat per part nostra a molts dels arti. 
cles i de les disposicions que comphn. De totes 
maneres, nosaltres veiem obert el camí per ral 
que d’aquí endavant es pugui completar, es pugul 
millorar i es pugui portar a la major perfecció 
possible amb mires a aquelles aspiracions que BOS. 
altres creiem que haurien de consignar-se en la 
Llei interior de Catalunya perque respongui per 
fectament a l’esperit del nostre poble. 

Per aixb, tot i repetint la satisfacció que represen- 
ta per a nosaltres el poder en el dia d’avui, amb mo- 
tiu de la votació definitiva de 1’Estatut Interior, do- 
nar-nos la nostra prbpia Llei i, sobretot, ei canli 

obert per a poder-la millorar en virtut de les as- 
piracions que nosaltres tenim, responent al que cre- I 
ien1 ha d’ésser aquest Estatut Interior, no podem 

Perit, és clar que nosaltres no diríem tot ei nos- t 
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via d’expressar-se en alguna hora com l’encarnació 
de tot un poble en el camí d’un gran esdevenidor, 
i aquelles reivindicacions humanes que el fessin dig- 
ne de viure entre la collectivitat de les nacions i que 
el poguessin mostrar com un exemple a tots els po- 
bles de la terra. Equivocadament o no, nosaltres hem 
posat en aquesta empresa el millor de nosaltres ma- 
teixos ; hem sentit les grans aspiracions de Catalu- 
nya com ei que més, i si nosaltres les hem adjectivat 
amb el nom de socialistes és perquc creiem que el 
socialisme és una purificació d’aquests alts ideals i 
perquk creiem que és el que els hi dóna el més bell 
to i el que els hi dóna una expressió superior de 
vida i una expressió superiofi per tal que el nostre 
poble pugui representar algun dia un mirall per a 
tots els altres. Per aixb, nosaltres, avui, sentim una 
veritable satisfacció. Si haguéssim de dir que 1’Es- 
tatut de Catalunya omplena i complau tots els nostres 
ideals, naturalment que hauríem de dir que no. Pre- 
cisament. per la seva timidesa, precisament perqu; 
no s’ha arribat al mixim del que Catalunya podia fer 
dintre les possibilitats actuals, no ens ha satisfet 
I’Estatut que les Corts Constituents donaven a Ca- 
talunya, perquc no satisfeien totes les aspiracions le- 
gitimes de Catalunya, les aspiracions de poder-se do- 
nar una vida prbpia i una vida digna; perb, dintre 
rl’aquestes limitacions, nosaltres hem de recon6ixer 
la bona voluntat que hem posat tots en expressar en 
aquest Estatut Interior les manifestacions més es- 
sencials del que ha d’ésser la nostra vida futura. 
Tenim aquesta satisfacció, i ja ens basta. 

En nkixer aquest Partit d’Unió Socialista, ía cosa 
de deu anys, havíem expressat quina era la nostra 
!idea respecte de Catalunya: que volíem una Cata- 
lunya en la plenitud de la seva potestat civil, que vo- 
líem una Catalunya plenament plena de tots els grans 
ideals de la vida nova. Catalunya, dintre de les limita- 
cions actuals, ha fet un esforq per a situar-se en aquest 
pla, i nosaltres ho hem de recon6ixer. Hi ha moltes 
suggestions nostres, moltes iniciatives nostres, que no 
han estat acceptades. No hi fa res. Nosaltres creiem 
que aixb és només ekcomengament de la vida futura 
de Catalunya i estem segurs que Catalunya seri. Te- 
nim tota la fe en Catalunya i desitgem que Catalunya, 
cuni en aquest instant va mostrant, amb la seva vo- 
luntat, amb la seva continu’itat, amb la seva fermesa 
i amb les seves decisions, pugui ésser, com vol, un 
gran poble, un poble lliure i un poble digne ; i com que 
en 1’Estatut actual, en 1’Estatut qu6 anem a aprovar 
en aquests moments, hi ha tots els inicis, totes les 
Ilevors, totes les noves formes i totes les possibilitats 
perquk Catalunya sigui algun dia el que nosaltres de- 
dgem, nosaltres, no solament votem aquest Estatut, 
sinó que posem en la votació d’aquest Estatut una 
gran unció, una gran satisfacció i una vehemhcia 
txtraordinlria, amb l’esperanqa que seri la llevor que 
algun dia portari tots els nostres ideals a la plenitud 
i a la seva niaxima vitalitat. Per aixb nosaltres vo- 
tarem aquest Estatut, encara que no ens satisfaci ple- 
nament ; el votarem amb aquesta convicció, el votarem 
amb aquesta esperanqa i sentint moltíssim que no 
siguin tots els catalans els que el votin ; que tots, tots, 
liaurieni de votar-lo; que mai per mai, encara que 
i10 ens satisfaci en totes les nostres ambicions, aque- 
Ilcs realitzacions que nosaltres poguem aconseguir en 
el curs de les nostres lluites i en el curs de les nostres 
eiupreses i dels nostres esforsos, si nosaltres tenim 

fe en l’avenir, ja sabem que Catalunya respondr; a 
totes les nostres ambicions i que CatalunF seri el que 
nosaltres volem i que ja he dit: un poble digne i un 
poble lliure. (Molt, bé!  i aplatdiuuzents en la Majoria 
i Minoria d’ Unió Socialista i Partit Catala.ciista Re- 
p u  blich.) 

E1 Sf. PRESIDENT: Té  la paraula el senyor 
Romeva, per a explicar el vot. 

El Sr. ROMEVA: Senyors Diputats: No 
estranyeu que en aquest moment, revestit d’a- 
questa solemnitat, jo vulgui fer ús de la paraula 
sota la meva sola responsabilitat per a &ser fidel, 
com reclama el moment, a la meva particular sig- 
nificació. L a  Unió Democratica de Catalu 
nom de la qual jo ara parlo, irobava pro 
tius per a no poder votar aquest Estatut, tot i 
reco’neixent el valor que té com a acte de decisió 
lliure d’un Parlament autPnticament catala, en 
aquells motius que afecten els p 
consciencia i altres problemes q 
objecte del nostre vot desfavorable durant el 
transcurs de la discussió en aquesta ‘Cambra, a 
que ha fet refedncia e1 meu estimat i 
ble company senyor Abadal. Per ai& e 
obligats a dir les coses que sentim i e i  
sitat en quP les sentim ; jo, dosncs, he de manifes- 
tar que hi ha encara una altra consideració que 
ens veda votar aquest Estatut, una con 
a la qual nosaltres donem una signifiicac 
cialissima. Es una cosideració que, 
o en menys, se l’han fet tots els Diputats ; 
una consideració que ha estat present en les 
liberacions d’aquesta Cambra més d’una 
Aquest Estatut no és una Llei que nossltres lliu- 
rement haguem format j l’hem format lliurement 
dintre d’unes condicions preestablertes. Aquest 
Estatut és la conseqiiPncia obligada de 1’Estatut 
Exterior de Catalunya que es va votar ’a les 
Corts espanyoles, i aquest Estatut Exterior de 
Catalunya és all6 que no satisfa a Catalunya. 
Aquest Estatut Exterior de Catalunqa - per- 
meteu-me que us ho digui, posant-me en la si- 
tuació mental d’un sector de catalans que anome- 
nem, per a entendre’ns, ctnacionalistesn, i que 
ho veuen d’aquesta manera -, aquest Estatut de 
Catalunya no és allb que la solució del problema 
de la llibertat de Catalunya requeria, o sigui una 
Llei de relació, Els representan 
els catalans que varen interveni 
fecció, no anaven com a representants de Cata- 
lunya a tractar amb els representants $’Espanya 
una fórmula de convivPncia ; anaven a elaborar 
una Llei. E s  varen trobar obligats a elaborar 
una Llei dintre d’una Cambra espanyola i sot- 
mesos a la inferioritat numPrica. AixA vol dir  
que aquest Estatut de Catalunya no 
cisament la voluntat del poble de Ca 
que expressa la voluntat d’Espanya 
resolia a la seva manera generosa o no gene- 
rosa, corn ho volgueu apreciar - un problema 
que considerava com un problema espanyol. 
Per aixb aquest Estatut de Catalunya comenfava 
per a desconPixer aquell Estatut de Núria on 
s’havia concretat la unanimitat dels catalans amb 
sacrifici de les posicions dels uns i dels altres. 
Per aix6 aquest Estatut Exterior de Catalunya 
té un contingut de llibertat totalment insuficient, 

I 
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t en relació a les esperances d’aquells 
primers dies de la República, insuficient en rela- 
ció a l’estat de consciPncia nacional, insuficient 
fins i tot en relació a les exigencies d’una mera 
viabilitat. Ho hem vist en el curs d’aquesta dis- 
cussió; ens ha sortit al pas gairebé sempre que 
hem tractat d’un problema viu de la nostra terra, 
ho trobarem cada dia més, ho trobaran els cata- 

’ lans, siguin els que siguin, que tinguin la res- 
ponsabilitat del Govern de Catalunya. Amb 
aquest Estatut Exterior, la major part, una part 
considerable dels problemes vius de Catalunya, 
no resoldre, no es podra resoldre defini- 
tiv rquP sempre mancara un contingut 
de ue ens doni a la nostra acció aquella 
eficacia que li cal. I si el dia de dema, perqui? 
nosaltres, perque els catalans hem acceptat el fet, 
hem fet el cor fort i hem acceptat el que ens han 
donat en l’esperanfa de treure’n un partit, si el 
dia ’de dema no el podíem treure, aquest partit, 
si el dia de dema nosaltres fracassavem, els ene- 

la nostra llibertat dirien que la llibertat 
ssat a les nostres mans, i el que fracas- 
dia de dema, és a dir, el que ens faria 

racassar el dia de demi, no hauria estat la poca 
llibertat que ens han donat, sinó la manca d’a- 
quella molta llibertat que ens han negat. Per aixb 
en aquest moment jo entenc que Catalunya ha 
d’aigecar la veu preveient aquest moment, de- 
nunciant l’exigiietat d’aquesta llibertat, i per aixb 
jo entenc que la forma més categjrica que tenim 
per a realitzar aquest acte que jo considero patrib- 

tar en contra d’aquest Estatut perque 
entendre que l’aprovació d’un Esta- 
lligat a aquest Estatut Exterior que 
’aquesta manera tan estricta i tan 

siva la nostra llibertat, representa l’accep- 
voluntiria d’aquest Estatut i de totes les 
limitacions. (RGmors  e n  la Majovia,.) 

n Sr. DIPUTAT de la IMajoria : Es el lai- 
cisme. 

E1 Sr. FONTBERNAT:  La  V. S. neda i 
guarda la roba. ( L a  PresidBncia crida a l’ordre 
a m b  la campaneta.) 

El Sr. P R E S I D E N T :  T é  la paraula el se- 
or Lloret, en nom del Partit Catalanista Re- 
lici. 
El Sr. LLORET: Jo sento que la meva persona- 

litar modestíssima no estigui a l’alqada de la solem- 
nitat del moment, i ho sento doblement perqui: jo, no 
solament fixaria aquí una posició de Partit avui, sinó 
que fixaria una posició personal. Anem a votar amb 
goig, per la meva banda, amb tot el que jo personal- 
ment significo, que és molt poc, i en tot el que jo re- 

sento com a individu del Partit d’Acció Catalana 
Republicana, que és molt, anem a votar incondicio- 
nalment 1’Estatut Interior de Catalunya. I l’anem a 
votar i el votarem aquí amb el meu vot i el sostindrem 
a fora amb la nostra voluntat collectiva, precisament 
perqu; aquest Estatut Interior conserva les direc- 
trius, l’orientació i el pensament de 1’Estatut Exterior, 
de 1’Estatut que han votat les Corts espanyoles i de 

ltres hem recabat el reconeixement de 
onomia. Que aixb significa que nosaltres 
rt els nostres ideals? De cap manera! 

st Estatut Interior com han votat els nos- 
ntants legítims 1’Estatut Exterior, com 

un instrument, com una eina per a anar actuant en la 
vida de Catalunya i anar reconquerint una a una totes 
les llibertats, en forma plLcida i amistosa si és possi- 
ble, en altra forma si no és possible. (Molt bé!, en els 
bancs de la Majoria.) 

Portem alguns, entre els quals jo em compto, més 
de trenta anys dc vida de catalanisme, més de trenta 
anys de vida de nacionalisme, i no havíem pugut som 
niar mai que arrib6s aquest moment tan solemnial, I 

en el transcurs d’aquesta vida de catalanistes, de repu- 
blicans, d’homes d’esquerra, nosaltres hem co1,laborat 
diferentes vegades i sense restriccions en altres coses 
que eren concessions de caricter voluntari, que eren 
concessions del Poder reial, i nosaltres, els repubh- 
cans de llavors, com els republicans d’avui, no rebut- 
jivem l’acceptació d’un instrument que ens pogués fer 
anar de poc en poc a la consecució de l’autonomiade 
Catalunya. (Molt bé!, en els bams d e  la Majoria.) 
Per aixb, avui que l’instrument és molt més gran, que 
tenim a les nostres mans una forga que no havíem 
pogut sospitar mai que la tinguéssim, que ia tenim 
perqui: s’ha proclamat la República i perqui: han 
triomfat a Espanya els principis liberals, per aixi, 
els que com jo pertanyen a l’agrupació, al Partit 
d’Acci6 Catalana Republicana, amb tota satisfacció 
i amb tot anhel votarem l’Estatut, i més direm, sereni 
fidels a 1’Estatut mentre aquest Estatut serveixi per 
al compliment de l’altíssima missió que nosaltres de- 
sitgem per a Catalunya i en qual missió no hi posem 
fronteres ni hi posem limitacions de cap mena. (Moll 
bé! i aplaudiments en la Majoria i Minoria Sacia 
Zista.) 

E1 Sr. P’RESIDENT: Té la paraula el se. 
nyor Soler i Pla, per a explicar el vot. 

EI Sr. SOEER I PLA : Folndament agrdt a 
l’avinentesa que dec a l’hoaolrable President del 
primer Parlament de Catalunya, que em per. 
met d’explicar el vot dels, naciolnalistes per a 1’Es. 
tatut Interior de Catalunya, en no’m propi i del 
d’alguns altres dels nacimalistes d’aquesta Majo. 
r ia parlamentari. Donem el vot acceptant la t@ 
talitat de 1’Estatut Interior de Catalunya, consi. 
derant aquest una part sollament del que necessi- 
tem. uacceptem, tot fent les reserves precises que 
s’han de fer i remarcar, sabent quines són les 
atribucioins necessaries, que valem perque la nos- 
t ra patria pugui ésser gran, rica‘ i lliure. 

Per tant, en-explicar el volt favolrable dec fer 
noitar que essent la Majoiria parlamentaria d’aques- 
tes Corts catalanes eminentment liberal i demb- 
crata, coadensacib de totes les veus que han llui- 
t a t  per la República, ha fet possible obrir en el 
mur oposat per Felip V d’execrable membria I 

tolta la seva descendPncia bo’rbrbbnica, el solc pre 
fund pel qual passen ,i passaran les llibertats del 
país noistre tantes quantes vulguin els homes que 
tinguin cor  i brab per a obtenir-les ; aquesta Ma. 
joria parlamentaria permet que dintre d’ella es. 
tiguin colncentrades totes les opinions mínimeh 
i miximes ; la mínima, inclosa en 1’Estatut del 
15 de setembre del 1932 que els Diputats d’ailí 
dalt van tenir a bé modificar a llur fais6 i segons 
el subconscient de llur rafa, i que no! satisfh el 
dret i la volluntat de Catalunya. 

Ara, i precisament en iniciar el Parlament la 
nwa estructuració de la nostra patria cmen- 
Sant per la discussió i aprotvacib de 1”Estatut Iote- 
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rim de Catalunya que en* el cas més’ feli$ hauliia 
d’haver arribat a una Coastitució, catalana. 

E.1 Diputat que us parla, procedent de la vella 
i benem6rita Unió Catalanista, declara : 

Primer. Que acceptat I’Estatut, el prenem 
nosaltres co’m a, punt de partida de les Lleis que 
necessita la terra catalana, remarcant una vegada 
niés que la soJució total del plet de Catalunya, no 
pot venir d’aquest migrat Estatut, sinó’ a partir 
d’ell, fins a reintegrar-se de les prerrogatives que 
li arrabassaren per la folrsa de les armes el pri- 
mer Borbó d’Espanya, i que 1’Estat Catal& es go- 
verni amb plena sobirania. 

En la seva aplicació no implica pels na- 
cionalistes cap renunciament, encara que s’apleguin 
sota la senyera de 1’Esquerra; tot i acceptat per no 
haver-hi altra forma, YEstatut imposat a Madrid 
dins el qual esti enquadrat 1’Estatut Interior de Ca- 
talunya, han d’haver-hi dins del Parlament nostre, 
veus que no sancionin les restriccions imposades, que 
no perimetri al nostre poble moure’s amplament d’u- 
na forma més democritica i liberal, tal com necessita 
per a ésser-li faci1 arribar, com diu el nostre honora- 
ble President de la Generalitat, a qui: d a  Pitria sigui 
una de les més cultes, més justes i més avegades 
del món)>. 

Tercer. Esperem que pels treballs dels hono- 
rables Diputats d’aquest ,Parlament de Catalunya i 
els qud puguin portar a cap els Diputats del Parla- 
ment de Madrid, es pugui arribar a obtenir, les lli- 
bertats necesdries que ens són degudes per a poder 
arribar a fer que aquest Estatut orginic de Catalunya 
sigui una Constitució catalana, i els nacionalistes te- 
n im el deure, com a bons catalans, de seguir tre- 
haliant per tots els procediments civils per a aconse- 
guir una nacional i justa solució. Fins arribar a subs- 
tituir aquest Estatut ’per altre de relacions amb els 
estats ib6rics que ens permetin estatuir normes de 
mutual respecte, precises entre els estats lliures que 
volen seguir el camí del progrés i de la raó; i lla- 
vors la tradicional bandera barrada de Catalunya 
podri lluir I’estel de llibertat que els homes que llui- 
taren pcr la llibertat dels pobles en la gran guerra 
banyaren l’any 1918 en les aigües del Rhin. (Rumbrs 
d‘aprovació e.n la Majoria.) 

El Sr. PRESIDENT’ : Té la paraula el se- 
nyor Serra i Hiínter, per la Majoria, d’Esquerra 
Republicana de Catalunya. 

(Entra al saló el senyo4 Conseller de Saaitat 
i iissitthcia Social.) 

El Sr. SERRA I HIINTER : Senyors Dipu- 
tats: Per més que l’objecte del que he de dir 
en aquest moment és expressar el sentit i el valor 
que té 1’Estatut InteTior de Catalunya, la impor- 
tancia del qual crec que ressalta ja en les paraules 
dels que abans han parlat, per més que ara no 
és tampoc lloc ni molment de polemica, és mdb 
difícil que jo! en expressias el pensament meu, que 
<rec que és el pensament de la Majoria d’Esquer- 
ra Republicana, ‘deixi de fer una distinció! d’una 
doble finalitat que s’ha trasllu’it ea elsi parlaments 
que abans s’han pronunciat en aquesta Cambra. 
Jo  creia en aquests moments solemnes que tolts 
els Partits que tenen la representacib de diversos 
sectors de Catalunya havien de deixar les, dife- 
rPncies i havien de trobar-se en aquell moment i 
en aquella comunitat que fa que poguem dir q,ue 

Segon. 

hi ha una i una única Cata!unya. Per tant, heu 
pogut veure com en aqnests, bancs s’ha reaccionat 
d’una manera diferent quan han parlat els repre- 
sentants d’aquells Partits que sens dubte han- me- 
gut que en aquest moment per damunt encara de 
1’interi.s ‘de Catalunya hi hzvia, l’inter2s d’una p- 
sició política determinada. 

Ja crec que a través de 1’Estatut - i crelc que 
també aquest és el sentir unanih de tot el nostre 
P’as t i tnn  aquests moments, no és cosa d’enfmsar 
les diferencies, sinb pel contrari de passar per da- 
munt d’elles i de passar en aquesta Cambra per 
un moment aquella idea d’unitat que fa  que Cata- 
lunya pugui apari.ixer davant dels a:tres pobles 
iberics i dels pobles cultes, com un pobk que desit- 
ja incolrpor’ai-se a la marxa de la humanitat i del 
progrés. 

I dic aixb, perque no cal més qLe llegir el 
preimbul, aquell curt prehmbul tant significatiu 
de l’Estatut que ara anem a votar, per a veure 
que en aquest moment all6 que anem a aprovar és 
el reconeixement de l’inici d’haver recobrat la nos- 
tra personalitat i la nostra autonomia. 
M en el que vol dir recobrar la, pe 
tenir’ una plena autommia,. I jo diria que a tra- 
vés de tots els títols i capitols hi sura alguna, cosa 
davant de la qual .és precís que tolts ens inclinem ; 
hi suren aquelles essencies que nosaltres hi hem 
volgut traduir i que han estat objecte 
Sió i a les, quals tothom ha portat la seva 
tac% i el seu especial punt de vista ; i 
essencies en les quals nosaltres no vckm creare 
que ningú ens pugui portar una avengada, són 
J’esprit nacional i l’esperit social. 

Fixeu-vols, bé, com un copi declara: j a 4  que 
constitueix prdpiament la persomalitat de Catalu- 
nya, i quina ha d’ésser la seva manifestació cxte- 
rim, nolsaltres hem assentat en el folnamental - 
i sabeu que aixb fou el nervi de la discussi6 m6s 
apassionada - els principis1 socials. Nosaltres en 
aquests capítols hi hem buidat tolt el que represen- 
ta, l’esperit del nostre Partit, per6 l’hi hem hui- 
dat d’una manera, que faci passible que en la seva 
aplicació1 hi puguin pren 
tificarLsyhi tolts els homes qu 
pensen tamb6 en libera 
hauria, doncs, vollgut se 
representants d’alguna oposkib, quan sembla que 
se’ns ha fet el retret de que no hem p3gut donar 
a, aquest Estatut Interior la tralducci6 del nostre 
pensament, de la reivindicaci61 plena de la persol- 
nalitat de Catalunya. Ah !, és ben senzill colntes- ‘ 
tar  aixb. E l  mateix senyor Rocmeva, deia 
gurament estava en l’interiolr de tds nos 
joi crec que per a,ixd fins el Patit més 
ha fet una declaració! epl íc i ta .  Se’ns fa retret 
d’una cosa que no és culpa nostra. €%si fa retret 
a un Estatut i a una Constitució que no! hqm fet 
nosaltres i que des del primer dia s’ha dit aquí 
que eren com els dos murs, que inclolien la, p w i -  
bilitat de tota la noistra dinamica i de t&a la n05- 
tra actuació1 legislativa. Nosaltres nol p o d a  re- 
bassar aquests límits. Afegir a aix6 el desig de 

ar-10, de que en el dia de derna p u d i  ésser es- 
menat i de qui. arribem a la mixima llibertat, jo 
puc deixar de dir-ho aquí i de repetireho, p r q d  
no crec que en cap moment de la disassii), ni 
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en cap article, ni en cap esmena, ni suggerPncia 
en quP possiblement haguéssim demostrat, no una 
fredor, perb sí una forma poc explícita en dir-ho, 
nosaltres immediatament hem acceptat l’esmena. 
Na crec que.se’ns pugui €er, dolncs, cap retret per- 
que aquest Estatut Interior de Catalunya no res- 
pon a les aspiracions més grans de nacionalitza- 
ciiv o de reconeixement de la nostra naciolnalitat. 

E n  tot el decurs de la discussió1 de l’articulat 
hi ha hagut, coim es veu sempre en un Parlament, 
aquells dos moments d’apassionanient i de fredor. 
Jo avui he vist aixa representat en dois sectors de 
la Cambra. He vist com un sector qxpressava que 
sí reconeixia la importiincia del molment, perb 
salvava absoll’utament el seu vat, i deia que no 
votaria aqueBt Estatut perquit ell no, representa- 
va el seu punt de vista especial d’enfocar el pro(- 
blema de 1’Estatut Interior en aquest molment. 
En canvi, he poigut veure colm altres liomes als 
quals sens, dubte no els satisfh, perquit encara din- 
tre ‘de l’articulació de 1’Estatut no s’ha polgut en- 
quibir el que constitueix la seva ideologia, fran- 
cdment recoaeixiten aquesta lleialtat del Partit 

rra Republicana, que és un Partit que no1 
porta a les aspiracions més nobles i a les 

Per aixa, jo diria que potser colnvindria que 
abans d’acabar ens fixéssim en el que jo1 coasiderol 
fonamental, i aixa és el que joi creia que faria pos- 
sible que t o t s  unanimement votessin 1’Estatut In- 

. Aquest Estatut Interior, com totes les Lleis 
votades en un Parlament, representen prbpiament 
un esquelet format d’una pila de coinceptes, d’ar- 
ticles més o menys abstractes, pera que és precís 
posar-hi la carn, donar-li vida. I bé, aquesta vida 
l’hi poldrii donar cadascú segms el seu punt de 
vista, aquesta vida és la que nosaltres hem de dol- 
nar a 1’Estatut. Na tindria un gran valor I’aprol- 
vació d’aquest Estatut en aquest moment, si no1 hi , 

poséssim I’esperansa, el desig de voller-lot traduir 
en altres Lleis, en altres focrmes de vida, social i 
política, d‘alld que constitueix els noistres princi- 
pis. A més, aquest Estatut a mi em produeix una 
fmta emoci6 d’optimisme. No sabeu quant trist 

int sentir els’ representants de Catalunya 
tasca que es fa a la Cambra no és prou efi- 
productiva. Aneu fixant-vos bé en 1’interi.s 

qpe tots han demostrat en estructurar aqyest Es- 
tatut Interior; fins les reticitncies d’avui ho1 de- 
mostren. Jo crec que aquest optiniisme noi ens ha 
de deixar mai. Si nosaltres entrem ara en l’es- 
devenidar amb tots aquests dubtes, amb .totes 
aquestes dificultats que arranquen de punts de 
vista que ens diferencien, i noi d’allb, colm he dit 
abans, que ens uneix, cregreu bé que la coopera- 
ci6 no ser& pas una veritable cooperació eficaf i 
que en lloc d’anar ja  endavant, aixb ser& sempre 
un continu obstacle posat per tal de desvirtuar 
tots ac‘pells punts de 1’Estatut Interior de Catalu- 
nya que no respoae a la ideohgia {determinada 
d’un Partit. 

Acabaré, co,mpanys de la Cambra, dient que 
aquest és el sentit com ha d’ésser interpretat 1’Es- 

rim de Catalunya. L’Estatut Interioir de 
na és encara una coisa que hagi donat 

alitat d’allb que porta en si ; ell ha 
d’ésser, c a  sabem tats, la nostra Llei fonamen- 

ciom més avanfades del poble. 

tal. Sigui, doms, aquest Estatut el solc per on 
corren les aigiies de la veritable pollítica nacional 
i social de tota. Catalunya. (Mol t  he’, en la Majoria.) 

Hem presentat uns companys de 1’Esquerra 
Republicana, a la mesa, una proposició que és la 
que representa prapjament I’essPncia de les parau- 
les que jo’ acabo de pronunciar en aquests moments 
en representacib de la Majoiria de la Cambra. 

E1 Sr. PRESIDENT : Domi’s coimpte d’aques- 
ta proposiciir. 

(Un senyor Secretari dóna 1:ectura a la segiient 
propolsicid :) 

((AI, PARLAMENT I 

1 
El Parlament de Catalunya, en donar al nos- 

tre poble la Llei fonamental del seu regim interior, 
fa present la seva gratitud per a tots els qui han 
contribuit a iniciar el nou pericde de les lliber- 
tats catalanes i referma la seva fe en la plena con- 
secució de l’ideal autonbmic de Catalunya. 

I, per a subratllar la soilemnitat de l’acte rea- 
litzat avui, demana que s’aixequi la sessib. 

Palau del Parlament, 25 de maig del 1933. - 
J. Serra i Húnter, J. Casanoves, A. Rovira i Vir- 
gili, J’olan Tauler, Josep Andreu, A. Dot Arxé, 
Carles Gerhard. M. Rauret i Callol. T. Soler i Pla , _  

i J. Soler i Bru.,, 
El Sr. PRESIDENT: Té la paraula el senyor 

Conseller Delegat. 
El Sr. CONSELLER DELEGAT: Senyors 

fetes per membres destacats de la Majoria i de les 
Minories parlamentiries, ni hi podria mancar la veu 
del Govern, i jo la porto en aquests instants, no sola- 
ment en compliment d’un deure, sinó amb una pro- 
funda satisfacció per a tancar el debat promogut en- 
torn de la votació de 1’Estatut Interior de Catalunya, 
i, al mateix temps, per a donar la nostra conformitat 
més expressiva a la proposició que acaba úe*presen- 
tar-se, que creiem que subratlla i clou, d’una manera 
digna i solemne, l’acte que avui estem realitzant. 

llir-ne algunes idees, no pas amb desig pol$mic, sinó, 
al contrari, per treure’n una conclusió de caricter 
positiu que vingui a ésser com un resum de tot el que 
aquí s’ha pronunciat. I he d’esmentar, abans que tot, 
el fet, que potser no s’ha fet remarcar prou - en- 
cara que algun orador s’hi ha referit -, que la vo- 
tació de I’Estatut Interior de Catalunya ha estat pas- 
sible solament amb la implantació a Espanya del ri- 
gim republici. Eiem tingut com a poble, en aquests 
darrers temps, una llarga vida de lluita, som moitq 
els que hem compartit en diferents camps polítics 

en els millors canips s’havia assolit fins avui no pas- 
sava de migrades realitzacions, i no havia pogut ar- 
ribar-se a un grau, dintre de la seva relativitat, d’as- 
soliment d’un principi de llibertat, com ha estat POS- 

siljle després que la República s’ha instaurat a Es- 
panya. 

S’ha dit que 1’Estatut Interior no satisfeia per 
coniplet els nostres anhels. Aixb és veritat. Ho hali 

repetit, en nom de la Majoria d’Esquerra Republr- 1 
cana, diversos oradors, i no podria el Govern recti- 
ficar aquest concepte. Nosaltres creiem també que 
1’Estatut és un instrument de pau, perb un instrun~cilt 

Diputats : Després de les diferehts manifestacions I 

1 
I 

De les paraules anteriorment dites em plau reco- , I 
i 
I 
1 

els mateixos afanys i semblants anhels. Per6 el que I 
1 

I 
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que ha de permetre, amb la lluita democrhtica i civil, 
¡’eixamplament de les nostres llibertats, perquk quan 
els pobles demostren que saben regir-se amb els prin- 
cipis de la llibertat i les normes de llur voluntat, ad- 
quireixen la seva mixima forqa. I nosaltres, que hem 
donat proves com a Partit, que mai no hem restat 
enrera en el que fos intensificació dels ideals patrih- 
tics, que repetidament, i s’ha demostrat així, hem es- 
tat a la vanguirdia en tota per a les reivindicacions 
catalanes, volem donar a Catalunya una conquesta 
positiva i concreta, hem frenat, per dir-ho així, eIs 
nostres anhels i fet que fossin possibles les realitza- 
cions d’avui. Per aixb de cap manera se’ns podria 
imputar aquestes limitacions, restriccions que han fet 
possibles, com he dit abans, gricies al ritgim republi- 
ci, que Catalunya es donés una Constitució prhpia. 

Feu-vos cirrec que, malgrat totes les continghn- 
cies que puguin venir, malgrat les dificultats que ha- 
guem de vitncer i els obstacles que hhgim de superar, 
hem arribat a un límit, a una fita a la qual encara no 
s’havia arribat. ”hi hauria prou amb citar l’articulat 
de 1’Estatut. Com anteriorment s’ha esmentat el preim- 
hul, jo voldria glossar-ne els primers articles, i en el 
primer trobem ja l’afirmació concreta de que el Poder 
a Catalunya emana del poble, que l’exerceix per mitji 
dels organismes de la Geseralitat, veritable afirmació 
de la nostra personalitat política; i citaria després 
els següents, en els quals es fixa ia capitalitat de Ca-, 
talunya, que vol dir la unitat de la nostra terra; en 
qui: es parla de la bandera, el símbol de la phtria ; i en 
qui. es reconeix l’oficialitat de la llengua, verb de la 
nostra Anima, per a demostrar, d’una manera cate- 
gbrica, l’avenq que representa en el procés de les nos- 
tres llibertats 1’Estatut Interior de Catalunya que 
anem a votar. 

Jo recordo, i crec que no desentonen en aquests 
moments emocionals els records d’inf antesa, recordo 
que encara petit vivia al costat d’un vell republici el 
qual havia tingut el sentiment i l’esperanqa de l’auto- 
nomia amb la concepció del nostre republicanisme 
federal. I recordo que de nen, en el seu despatx, ju- 
gava amb uns llibres, no m’he oblidat pas, amb les 
cobertes de color taronjat, que contenien Projectes 
de la Constitució de 1’Estat catali. I aixh que repre- 
senta anhels, com veieu, que vénen de molt lluny, que 
vénen d’abans d’aquests trenta anys de catalanisme 
dels quals sovint parlem, que no són privatius ’d’unes 
persones isolades ni d’una generació, que són com 
una deu profunda que corre per dintre de la nostra 
raga, aquelles coses que havien estat Projectes i am- 
bicions d’uns vells, que avui són morts, aquelles coses 
nosaltrés les comencem a portar a realització, i aquells 
.llibres que avui no són més que polsosos fascicles 
d’arxiu, amb el nostre Estatut els hem convertit en 
una realitat vivent i plena de futur. 

Per aixi, repetim que si bé aquest pas que donem 
avui no satisfi absolutament els nostres anhels i les 
llostres ambicions, i que aspirem, en lluita civil i de- 
mocritica, a eixamplar l’irea de les nostres llibertats ; 
volem, perb, expressar el nostre reconeixement i el 
sentiment de la nostra lleialtat a la República espa- 
nyola, que per primera vegada ha reconegut el dret 
que nosaltres tenim, com a poble que som, a la nostra 
prbpia llibertat. I en dir que expressem aquest reco- 
neixement, he d’af egir perqui: en aquestes ’ qües- 
tions és necessari parlar sempre amb clara franquesa, 
que els Governs de la Generalitat han tingut com a 
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línia de conducta fonamenta! el rna-ntenir aquesta 
lleialtat a all6 que representa la nostra carta constitu- 
cional, en el ben entes de qu6 nosaltres considerem 
que aquesta lleialtat ha d’ésser sempre 
corresposta, i amb la mateixa lleialtat 
altres corresponíem lleialment a la KeFGblica espa- 
nyola, que havia reconegut el nostre dret com a po- 
ble, també en reciprocitat nosaltres políem exigir, 
amb tota fermesa i dignitat, el mateix tracte de mutu 
respecte i lleial correspondencia per part de la RepÚ- 
blica espanyola. (Molt bé!, molt bé!)  

S’ha fet remarcar que e1 nostre Estatut con- 
tenia principis liberals, tenia essPncies progressi- 
ves i avanqades. Potser, e 
dels motius de quP els repr 
Catalana i Unió Democrat 
vulguin ajuntar els seus 
he de dir que nosaltres e 
tes essencies liberals i p 
nat a l’sstatut  ; i no per 
solament perque aixb s 
ment polític, sinó perquP creiem que aixi és més 
fidel a l’esperit etern de Catalunya. Ei ,  quan mi- 
rem enrera, pot semblar qué Cata1un:Ta en algun 
periode de la seva histbria té un e r t  Faracter 
tradicional i regressiu, és perquP ho veiem amb 
una perspectiva falsejada pel temps, perJ el cert 
que en tot el llarg del procés de la szva histbria 
sempre heu alenat en e1 nostre poble 
i esperances de progrés ; si ho esguar 
perspectiva dels moments en qui. la 
desenrotllava, veurem que una de le 
tiques de Catalunya ha estat l’ésse 
moments liberal i avancada. I es per aixb que 
ens plau que el primer Estatut Interor de Cata- 
lunya tingui aquest to liberal, progressiu i avan- 
fat, doncs així no solament satisfa els nostres 
anhels d’homes liberals i progressius, sinó que, 
a més, s’entronca amb la vertadera tradició ca- 
talana. ( M o k  bé, molt bé!)  

L’Estatut representa la primera .tapa d’una 
nova Ppoca. Nosaltres compartim aquesta idea (, 

que s’ha expressat abans eloqüentment, i des del 
moment que obre un nou període de la histbria 
catalana volem retre un sentit i pietós homenatge 
als que anteriormeflt a nosaltres, en generacions 
anteriors, i algun d’ells de la nostra mateixa ge- 
neració, han vingut lluitant per aquests ideals i 
no han pogut veure aquests primers moments 
en qui. s’inicia el recobrament de 
bertats. No en cito cap perque no 
cap i vull comprendre’ls tots en 
he de dir en nom del Govern, 
satisfacció íntima que sentim av 
cionat pels vells lluitadors que 
sentiren aquests ideals i no han 
iniciació de les llibertats de Cat 

brem, per damunt de totes les 
fervor catali; és cert, i nosalt 
així. Als pobles, quan lluiten e 
obstacles, els passa com a les 
ments de fatiga, instants de ca 
blement difícils de treball feixuc, que necessiten unes 
hores de recobrament, uns instants de recuperació, els 
quals els hi serveixen per prendre nova forga, per a 
adquirir una nova esbranzida que els permet anar 

S’ha fet remarcar abans, que en l’acte que cele- 
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més endavaat. També els pobles necessiten, en mig 
de les seves lluites ideolbgiques i de les difer6ncies 
naturals entre els homes que els integren, aquests 
instants de rbecuperaciÓ i de recobrament que els per- 
meti retrobar aquesta nova f o r p  per a seguir el seu 
cami del progrés. Voldríem, doncs, que aquesta satis- 
facció d’avui ens servís a tots per a fer-nos compren- 
dre quina forqa representa el sentiment de catalani- 
tat, el sentir-nos catalans, perquk som molts els que 
creiem que aix6 és el ressort més tivant, la major forqa 
collectiva que pot tenir el nostre poble. 

Pel; aix6 subratllem, en nom del Govern amb tot 
entusiasme i decisió, aquest moment en quk es vota 
]’Estatut Interior de Catalunya; i davant de les re- 
serves que s’han <fet, considerant-lo també nosaltres 
com un instrument que permetrh ai nostre poble, si 
aixi ho vol assolir, una llibertat major, el Partit d’Es- 
querra Republicana de Catalunya accepta la plena i 
absoluta responsabilitat del fet que representa l’haver 
donat, per l’acció preponderant del seu esforq, la seva 

, primera Constitucib a la Catalunya renaixent. (Llargs 
aplaudiments en tots els sector& de la Cambra, llevat 
en  els escons de la Minoria de Lliga Catalana.) 

EI Sr. PRESIDENT: Va a posar-se a votació 
1’Estatut Interior de Catalunya. 

la votgció sigui nominal. , - Sr. Abadal. 

la votació. 

iiyors Di#utats que han dit Sf :) 

Sr. Mkstres. 
Sr. Mora. 
Sr. Puig i Ferreter. 
S’r. Ribes. 
Sr. Riera. 
Sr. Rovira i Virgili. 
Sr. Sellés. 
Sr. Sauret. 
Sr. Serra i Húnter: 
Sr. Soler i Bru. 
Sr. Soler i Pla. 
Sr. Terradelles. 
Sr. Tauler. 
Sr. Torres. 
Sr. Viadiu. 
Sr. Xirau. 
Sr. Comorera. 
Sr. Frmjos;. 
Sr. Ruiz i Ponseti. 
Sr. Serra i Moret. 
Sr. Casanowes. 
Sr .  Rauret. 
Sr. Dot. 
Sr. Gerhard. 
Sr. Companys. 

i 
1 

1 

El Sr. CASANOVES : Em permeto demanar que (Senyow Diputat  que han  dit N O  :) I 

El Sr. PRESIDENT: Ser; nominal. Comenqa ~ Sr. Carreres i Artau. 
Sr. Duran i Ventosa. 

(La votació ha donat el següent resultat : Se- Sr. Romeva. 
Slr. Soll. 

Sr. Pi i Sunyer. Sr. Tallada. 
Sr. íh rmines .  Sr. Tries de Bes. 
Sr. Selves. Sr. Valles i Pujals. 
Sr. Gassoll. SI. Ventasa i Calvell. 
Sr. Dmchs. Sr. Martínez i Domingol. 

Sr. Casab6. 
E1 Sr. SECRETARI: Han votat a favor 61 se- I 

Sr. Mies. 
Sr. Andreu. 
Sr. Armendares. nyors Diputats. Han votat en contra, 11 senyors 
Sr. Armengol. Diputats. 
Sr. Arnau. El Sr. PRGSIDENT: El total de senyors Dipu- 
Sr. Balart. tats possessionats del cirrec són vuitanta-tres. El 9 

Sr. Bancells. qudrum, conseqüentment, és de 42 vots. Han votat 
Ssr. Barrera. a favor 61 Diputats. Resta, per tant, degudament 
Sr. Battestini. aprovat 1’Estatut Interior de Catalunya. 
Sr.  Bilbeny. (Tots  els senyors Diputats, excepte els d e  la Mf 
Sr. Blasi. noriq de Lliga Catalana, drets, aplaudeixen xardor@ ‘ 
Sr. Bru. sament. Es  donen visques a Catalunya i a la Repa- 

El Sr. PRESIDENT: Doni’s compte una altra 
vegada de la proposició que ha estat presentada. (8 

! 
! 

. Canturri. blica.) 

. Casademunt. 
Casanelles. . Cerezol. senyor Secretari lq ZZegeix.) S’aprova la proposició! i 

Sr. Cdldeforns. (Assentiment.) Resta aprovada per unanimitat. i 
Sr. Companys (Josep). 

Sr. Dalmaq. 

Sr. Farreres i Duran. 
Sr. Folc. I.  Precs i preguntes. 
Sr. Fonfbernat. Interpellació sobre el servei de dements a les 
Sr. Galés. comarques gironines. 
Sr. Guinart. 3. Continuació de la discussió del dictamen de 
Sr. Ibars. la Comissió especial sobre el Projecte de Llei rela- 
Sr. Irla. . tiu a la resolució dels conflictes derivats dels con- 
Sr. Lloret. tractes de conreu. 
Sr. Llubí. (S’aixeca la sessió a un quart de set i deu nzinzlis 
Sr. Magre. de €a vetllo.) 

Sr. Cunillera, ORDRE DEL DIA i 
\ Sr. F3brega. per a la sessid de divendres I 

2 ,  

i 
Impremta de la Caea de Cariht : Montiaiep, 5 : Barcelona 
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ESTATUT INTERIOR DE CAT LUNYA 
El poble de Catalunya, en recobrar la seva personalitat 
politica i constituir-se en poder autonom, estableix, per 
la potestat del seu Parlament, la segiient Llei fonamental 

TITOlL I 

Disposicions generals 

Article I . ~  El poder ‘de Catalunya emana del 
poble, que l’exerceix per mitja dels oirganismes de 
la Generalitat. 

Art. z . ~  La capital de Catalunya és Barce- 
lona. 

Art. 3.’ I,a llengua prdpia de Catalunya és 
la catalana. 

Art. 4.t La bandera de Catalunya és la tra- 
dicional de quatre barres vermelles en fons gr’oc. 

Art.  5.‘ Les Lleis noi tindran efecte retroac- 
tiu siniu en casols excepcionals si ho1 disposa el 
Parlament per la voiluntat expressa de les dues 
terceres parts dels Diputats possessionats del 
ckrec. 

Art. 6.& Les Lleis noimés poldran ésser derol- 
gades per altres Lleis. 

Art.  7.6 Tindran la condició1 politica de ca- 
talans : 

Primer. Aquells que ho siguin per naturalesa 
i no hagin adquirit veinatge administratiu fora 
de Catalunya. 

Segon. Tolts aquells que, essent espanyols, 
hagin adquirit veinatge administratiu a Catalu- 
nya. Ira condició política de catala na determina 
l’aplicaciiu del Dret civil vigent a Catalunya, per 
a la qual hom s’ajustara al que disposin les Lleis 
que regulen aquesta matPria. 

La  dona, pel fet del matrimoni amb un catala 
pot adquirir immediatament la condició potlítica 
del marit. 

Tfl”OiL I1 

Principis socials 

Art. 8.& La família resta sota la salvaguar- 
da de la Generalitat. 

E1 matrimoni es fonamenta en l’igualtat de 
drets dels cbnjuges. 

Les Lleis civils determinaran els drets i els 
deures que corresponen als fills. Establiran així 

mateix les normes per a l’investigació de la pa- 
tevnitat i la igualtat dels fills nascuts dihtre i 
fora del matrimoni. 

L’exercici del dret de propietat s’ha 
d’inspirar en l’interes social. L a  Generalitat 
l’empara i aferma en all6 que serveixi aquesta 
finalitat, i amb aquesta orientació seran aplicades 
les facultats que 1’Estatut atorga a Catalunya. 
Tota la riquesa del país esth subordinada als in- 
teressos de l’economia general. 

E1 Parlament podrh intervenir, mitjanfant 
Lleis, en l’explotació i coordinació d’indústries 
i empreses privades sempre que ho exigeixin la 
racionalització de la producció i els interessos 
collectius de l’economia catalana. 

Tots els béns, mobles i immobles i 
objectes de,tota mena, que tinguin valor histbric, 
artístic o científic, podran ésser declarats d’inte- 
res públic. L a  Generalitat ordenara les normes 
per a llur conservació en coordinació arnb les que 
regeixen el patrimoni curtural de 1’Esta:. 

Art. I I. L’ensenyament primari se& obli- 
gatori, gratuit i catal3 per la llengua i pel seu 
esperit. Sinspirara en els ideals de treball, lliber- 
tat, justícia social i solidaritat humana, i es des- 
enrotllar; mit jaqant  institucions educatives re- 
lacionades entre elles pel sistema de l’escola uni- 
ficada. En tots els graus ser& laic. 

La  Generalitat facilitara l’accés i tots els 
graus de l’ensenyament als escolars x é s  aptes 
mancats de mitjans econbmics. 

La  llibertat de catedra queda reconeguda i 
garantida. 

La  Generalitat salvaguardar& l’existPncia i 
l’obra de les institucions i fundacions privades 
de cultura que, atenint-se a les normes legals, 
contribueixin al progrés dels estudis i a la for- 
mació espiritual del poble catal;. 

E l  treball, en qualsevol de les seves 
formes, és un deure social. La  Generalitat el pro- 
tegir& dintre els límits de la seva competPncia. 

La  Generalitat organitzara la instrucció pro- 
fessional i social, fomentar& l’estalvi popular i 
propulsara el cooperativisme i mutualisme. Dedi- 
cara una atenció preferent a tot el que pugui con- 

Art. 9.’ 

Art. 10. 

Art. 12. 

i 
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tribuir al millorament social i econhmic dels tre- 

13. Els treballadors i funcionaris po- 
posar del temps necessari per a complir 

ettres polítics i exercir els carrecs d’elecció 
sense minva de llurs retribucions quan 

el carrec obtingut no en tingui d’assignada. 
L’accés als carrecs públics no tindra altres li- 

mitacions que les que assenyalin les Lleis. 
Art. 14. L’assisGncia social és un deure de 

la Generalitat. L a  Generalitat ordenara l’assis- 
t&ncia a la maternitat, als infants, als vells, als 
malalts 1 als invilids, tot cooperant a l  r6gim so- 
cial d’assegurances, per tal que els treballadors 
tinguin previstes econbmicament les contingen- 
cies adverses de la vida. 

Les institucions d’assistencia de caracter pri- 
vat seran intervingudes per la Generalitat. 

Art. 15. 
Art. r6. 

~ balladors. 

Queda totalment prohibida la usura. 
El Govern de la Generalitat garantiri, 

en tot el que sigui de la seva compethncia, l’efectivitat 
del compliment de les Lleis laiques i socials de la Re- 
pública. 

La Generalitat no té religió oficial. 

TfTOL I11 

Art. 17. La Generalitat és l’organisme jurídic 

La componen el Parlament, el President i el Con- 
de l’autonomia de Catalunya. 

sell Executiu o Govern. 

CAPÍTOL I 

Parlawteuzt 

Art. 18. La potestat de fer les Lleis i derogar-les 
correspon al Parlament, constituit pels Diputats ele- 
gits pel poble per mitji de sufragi universal, directe, 
igual i secret. 

L‘elecció seri feta per llistes i per Amplies cir- 
cumscripcions. 

Art. 19. Seran elegibles per al cirrec de Diputat 
els ciutadans majors de vint-i-tres anys, sense distin- 
ció de sexe ni d’estat civil, que, tenint la condició po- 
lítica de catalans, reuneixin les qualitats que la Llei 
electoral determinar&. 

La Llei regulari l’exercici del sufragi 
sobre la base de la igualtat entre els sexes i determi- 
hari  les incapacitats i incompatibilitats per a ésser 
Diputat. 

Els Diputats són inviolables per raó 
dels vots i de les opinions que emetin en l’exercicí del 
cirrec. 

Art. 22. Els Diputats solament poclran ésser de- 
’tinguts en cas de delicte flagrant. 

La detenció ser& notificada tot seguit al Parla- 
ment, o, si s’escau, a la Diputació Permanent. 

Si algun Jutge o Tribunal estima que ha de pro- 
Cessar un Diputat, ho posar; en coneixement del Par- 
lament, expressant els motius que justifiquin la dita 
resolució. 

Transcorreguts seixanta dies, comptats des de la 
data en qu& el Parlament hagi acusat recepció del 
suplicatori corresponent, sense prendre acord respec- 
te a ell, el dit suplicatori es considerari denegat. 

Art. 20. 

Art. 21. 

La detenció o processament d’un Diputat restari 
sense efecte quan ho acordi el Parlament, si es troba 
reunit, o la Diputació Permanent si el Parlament e& 
dissolt o suspeses les seves sessions. 

E1 Parlament, o la Diputació Permanent si s’es- 
cau, podri acordar que el Jutge suspengui el proce. 
diment fins a l’expiració del mandat parlamentari del 
Diputat objecte de l’acció judicial. 

Els acords de la Diputació Permanent es consi. 
deraran revocats si, un cop reunit el Parlament, 

I aquest no els ratifica expressament en una de les 
seves vint primeres sessions. 

Art. 23. Els Diputats representen tot el poble 
Art. 24. El mandat parlamentari durari cinc 

anys a comptar de la data de celebració de les elec- 
cions. 

nidament i retribuits tal com fixi el Reglament de 
R6gim Interior del Parlament. 

El Parlament catali establiri el pro- 
cediment per a resoldre la validesa de les eleccions 
dels Diputats i per declarar llurs incapacitats i in. 
compatibilitats. 

Art. 27. El Parlament es remiri  en el seu Pa- 
lau, sense necessitat de convocatbria, el primer dia ’ 
hibil dels mesos de marc i octubre de cada any, I 

sempre que sigui convocat pel President de la Gene- 
ralitat o pel del Parlament. Aquest tindri, a més I’o- 
bligació de reunir-lo quan ho acordi la majoria de 
la Diputació Permanent o bé ho demani la tercera 
part dels Diputats possessionats del cirrec, si falten 
més de quinze dies per a celebrar sessió ordini 
ria. 

Les reunions ordiniries del Parlament duraran, 
almenys dos mesos cada una. 

En  casos excepcionals, ei Parlament, per inicia 
tiva del seu President, podri reunir-se i actuar en Í 
altres indrets de Catalunya. 

Art. 28. Les resolucions del Parlament seran 
preses per majoria de vots, per6 per a votar les Lleis 1 
seri necessari el qudruwt de la meitat més un deli . 
Diputats que componguin el Parlament, llevat en els 
casos en quG aquest Estatut Interior n’exigeixi un 
nombre més gran. 

Consellers tenen veu al Parlament encara que no 
siguin Diputats. 

Art. 30. E1 Parlament podri significar, per 
mitjk de proposicions de descodianca, la seva dis- 
conformitat amb l’actuació del Govern o de qualse. 
vol dels Consellers. 

Aquestes proposicions no seran admeses a trimit 
si no es presenten signades per cinc Diputats, i no 
podran ésser discutides i votades fins després de 
passats tres dies de la presentació al President del 
Parlamenk. Les proposicions esmentades no tindran 
cap efecte si no són aprovades per la majoria deb 
Diputats possessionats del cirrec. 

La condició de Diputats fineix per lei 

causes indicades en l’artide 33 d’aquest Estatut In- 
terior, per la phrdua de la capacitat per a ésser-hoi 
per renúncia. 

Art. 32 Tots els catalans, ja ho siguin per na- 
turalesa o per haver adquirit veinatge administratiu 
de conformitat amb l’article 7.&, podran exercir e1 
dret de petició als Poders Públics i a les Autoritats 
de Catalunya. Aquest dret de petició no podri bser 

Art. 25. Els Diputats seran 

Art. 26. 

I 

Art. 29. El President de la Generalitat i el5 , 

Art. 31. 
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exercit per cap classe de forqa armada, ni individual- 
ment ni col~lectivametlt. 

tatsi i quinze suplents,, integrada per represen- 
tants de les diverses, fraccions que. el Formin, en 
p!opoirciÓ al nolmmb-re de cada una d’elles. E1 Pke- 

Per l’expiració del termini legal. srdent d’aquesta Diputació’ ser2 el del P‘arlament. 
Abans si ho acolrda el propi Parlament Aquesta Diputació, quan el Parlament na esti- 

pel vot de la majoria absduta de Diputats en gui reunit o, quan estigui dissolt fins a la cons- 
exercici del cirrec i en sessió especialment convol- titució del nou Parlament, entendri : 
cada a aqueslt abjecte. De tolt el que es refereix a la invio- 

Tercer. Per refersndum popular d’acord amb labilitat i la immunitat parlamentaria. ‘ 
l’artick següent. Segon. De convocar el Parlament, per acord 

E1 President de la Generalitat convocar& elec- de la majorria ahsol’uta dels que integrei la Dipu- 
cions generals tres mesois abans de l’expiraciól del taci6 Permanent. 
termini legal de duració1 de De resobldre respecte a les atribucio)n 

En els dos últims cas que els articles 45, 56, 71 i 74 li confer-ixen. 
I; ener alitat convolcar & elec De les altres matsries que 1 atribueix 
dels vuit dies, segiients a aquell en que hagi estat el Reglament Interior del Parlament. 
declarat dissolt el Parlament, per a una data que Els acords de la Diputacib Plerma- 
no sigui més llunyana del seixants dia següent. nent es coinsideraran revolcats si el Parlament no  

El Parlament dissoflt es, reunira amb ple dret i el’s ratifica d’una manera espressa en una de les 
recobrar& !a seva potestat com a Poder Legislatiu vint sessions immediates. 
si el President de la Generalitat na convoca noves, 
eleccions en el termini que fixa el present Estatut 
Interior. CAPÍTOL I1 

la proposta de dissolucib del Parlament catala, 
haurd de fer-la el P’resident de la Generalitat OI el 
20 per IOO dels electors inscrits, en votació pú- 
biica. Consultat el Cols electoral, el referendum 
SerA ferm si la proposta és1 aprovada per la maja- 
ria dels electors que hagin pres part en la voitació’ 
i si aquesta majoria arriba al 40 per 100 del 
nombre d’electors inscrits. 

Na es p d r h  fer ús d’aquest dret més ‘d’una 
vegada durant la vida legal del Parlament. 

E1 President de la Generalitat que’dar& dimi- 
tit, si el referenduni ha estat demanat per ell i 
la seva proposta és refusada. Si la propmta és 
aprovada en la f q m a  abans dita, el Parlament 
quedri dissolt. En  aquest cas, el President haura 
de convocar noves eleccioms que hauran de tenir 
efecte dintre els seixanta dies següents. 

El Parlament na padra presentar cap propo- 
sició de desconfiansa envers’ el President 01 el Con- 
sell Executiu des dei molment que sigui feta pú- 
blica la iniciativa del President 01 sigui tramitada 
la proposta d’anar al referendum fins1 que s’hagi 
efectuat la votaci6. de dimitir. 

Una Llei complementaria de 1’Estatut regu- Art. 42. 
lars el procediment pes a formular la, iniciativa 
i l’exercici dels drets de referhdum. Art. 43. 

En cas que la petici6 del refersndum hagués 
obtingut més del 40 per IOO de vots dels electors 
inscrits s’entendrA que aquesta petició1 equival ja 
3 i’aprovaciÓi de l’acolrd de dissoluciiv del Parla- 
ment, sense necessitat de nova vatació. 

Les Lleis aprovades’ pe¶ Parlament 
hauran d’ésser promulgades i publicades en el 

Les 1,leis i els, preceptes reglamen- 
taris de carkter g e n a l  a Catalunya obligaran 
dintre el seu territori al cap de vint dies de llur 
publicacib, si no disposen el cmtrari. 

S‘entendri feta llur publicació1 el dia que acabi, 
la insercit de la Llei al Bzltlleti OficiaE de la  Ge- 
veralita t .  

E1 Parlament nomenara, immediata- 
ment de constituit, una Diputa& de quinze Dipu- 

Art. 33. El Parlament finirb: 
Primer. 
Segon. 

Primer. 

Tercer. 

Quart. 

Art. 38. 

Art. 34. Per a ésser soltmesa a refedndum o 
President d e  la Gel%eralitat 

Art. 39. E1 President de la Glenxalitat 6s 
elegit pel Parlament. Si en la primera votació1 no té 
majoria absoiluta dels vots dels Diputats posses- 
sionats del carrec, es pro’cedir& a no 
ser& elegit el que olbtbtindra la majoria 
Diputats que prenguin part a la vokació: S1 ca? 
candidat noi reuneix aquesta majoda, es procedl- 
r i  a nova elecció1 limitada als dois que n’hagin reu- 
nit més en l’anterior i quedar2 elegit -1 que ob- 
tingui major nolmbre de vots. 

El2 President cessar& normalment quan queda- 
i-& colnstitu’it un nou Parlament, davant del qual 
resignar& les seves funcions. 

Art. 40. E1 P r e d e n t  nomena i separa lliu-. 
rement els Comsellers que colnstitueixen el Go- 
vern. 

Ell President ’estableix les directi- 
ves generals de la pollítica del Golvern i dirigeix 
la seva actuacib. &i responsable davant del Par- 
lament, i, en cas de mancar-li la comfiansa, haur& 

L a  Llei determinar& els holnolrs i la 
dotació del President. 

No seran elegibles per al &-rec  de 
President els eclesihtics ni els ministres de cap 
confessi& religioisa, ni els religioses prafessos, ni 
els militars en servei actiu. 

E l  President dimissionari haur& de 
continuar en l’exercici del carrec fins que el seu 
successolr n’hagi pres possessi6. Si per qualsevol 
causa noi pogués continuar, la Presidencia de la 

dent del Parlament, i et Vice-president primer el 
substituir& en la presidencia d’aquest. 

E1 President interí comvolcari el Parlament 
$dintre el termini maxim de vuit dies pes a elecció 
del nou President. 

E l  President de la Generalitat pot 
delegar en un Conseller temporalment, per6 no 
parcialment, les seves funcions executives o de 
govern. 

Art. 41. 

Art. 44. 

Art. 35. 

termini de trenta dies. \ Generalitat ser& exercida interinament pel Presi- 
Art. 36. 

~ 

Art. 45. 

Art. 37. 
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J L a  delegació haur& d’ésser comunicada al 
o, quan aquest estigui tancat, a la 

Art. 46. Corresponen al President fins en 
cas de delegació : 

Primer. Les funcions de representacih i la 
facultat de reprendre en tot moment la delegació 
feta. 

E l  nomenament i la separació dels 
Consellers. També podra nomenar Consellers 
sense Departament. 

La designació dels Directors Gene- 
rals i els nomenaments per als altres carrecs po- 
lítics de govern a proposta del Consell Executiu. 

L’autorització de la lectura dels Pro- 
jectes de Llei que el Govern presentara al Parla- 
ment. 

Segon: 

Tercer. 

Quart. 

CinquP. 
SiSP. 

Art. 47. 

La promulgació de les Lleis. 
La facultat de presidir el Consell Exe- 

cutiu sense prendre part en les seves votacions. 
Delegades pel President de la Ge- 

neralitat les funcions executices o de Govern, el 
Conseller Primer tindrh directament la represen- 
tació del Consell Executiu davant del Parlament. 
.Els vots de confianp o de censura no afectaran 
personalment el President si no són formulats 
d’una manera expressa. 

En el cas que el President no dele- 
gui les funcions executives, estara subjecte al 
mateix procediment que els altres membres del 
Consell Executiu pel que toca a la forma de fer 
efectiva la responsabilitat i a la compareixenp 
davant del Parlament. 

El Conseller Primer, reservada la 
facultat que l’apartat 6.’ de l’article 46 conce- 
deix al President de la Generalitat, presideix i 
reuneix el Consell Executiu. 

E n  el cas previst en el paragraf primer de l’ar- 
ticle 44, exercir& la PresidPncia el Conseller Pri- 
mer. 

Art. 48. 

Art. 49. 

CAPÍTOL I11 

Consell Executiu 

Art. 50. E1 Consell Executiu O Govern es 
compon del President de la Generalitat i dels 
Consellers. 

Art. 51. E1 Govern fixar2 la denominació 
i fes atribucions dels Departaments. 

Art. 52. Els Consellers tindran els honors i 
la dokació que el Parlament determina&. 

Durant l’exercici de llurs funcions no podran 
intervenir directament ni indirectament en la di- 
recció o gestió de cap empresa o associació pri- 
vada de fins lucratius a Catalunya, que estigui 
en relacions amb la Generalitat. 

Una Llei especial determinar& els casos d’in- 
compatibilitat compresos en aquest article. 

Art. 53. El Govern liaura de dimitir sempre que 
el Parlament li negui la seva confianqa, en la forma 
que determina l’article 30 d’aqaest qstatut Interior. 
Aquest precepte ser5 també aplicable als Consellers 
individualment. 

Art. 54. Els Decrets i Reglaments emanats del 
Consell Executiu seran signats pel President i el Con- 
seller o Consellers corresponents, i si aquell hagués 

delegat les seves funcions executives, els signari el 
Conseller Primer per delegació. 

Art. 5 5 .  Els Consellers hauran de sotmetre a la 
deliberacib i decisió del Consell tots els Projectes dc 
Llei que hagin de presentar-se al Parlament, així com 
també tots aquells Decrets i disposicions que per ex- 
cedir de les atribucions privatives d’un Departament 
o per llur importincia siguin per Ia Llei reservades 
al Consell. Als Consellers correspon l’alta direcció i 
representació dels serveis públics assignats als dife- 
rents Departaments. 

E1 President, quan no estigui reunit ei 
Parlament, a proposta i per acord unanime del Go- 
vern i amb l’aprovació de les,dues terceres parts de 
la Diputació Permanent, podri, en casos excepcionals 
que requereixin una decisió urgent, establir per De- 
cret sobre mat&ies, la regulació de les quals corres- 
pongui al Parlament. 

Aquestes disposicioiis tindran caricter provisia- 
iial i llur vigZncia estari limitada en la forma esta- 
blerta a l’article 38 d’aquest Estatut pels acords de 
la Diputació Permanent. 

Art. 56. 

TfTOL IV 

RCgirn local 
, 

Art. 57. 

Art. 58. 

Els Municipis de Catalunya seran au- 

Per a l’organització i funcionament deis i 

tbnoms. 

diferents serveis de la Generalitat, el territori de Ca- 
talunya podri ésser dividit en les demarcacions que 
la Llei determini. 

Els Ajuntaments, fora dels que es cons- 
titueixen en Consell (obert, seran elegits per sufragi 
universal, igual, directe i secret, en la forma que la 
Llei determinar&. 1 

La primera autoritat municipal ser& nomenada pe7 ’ 
I elecció directa del poble o per l’Ajuntament, d‘acord 

amb el que determinar& la Llei municipal. 
Art. 60. La Llei determinara les normes per 

les quals hauran de regir-se els Municipis segons lec 1 
respectives poblacions, importincia i situació, i regli- 
la& les condicions del rkgim de carta municipal. i 

Art. 61. La Llei determinara els mitjans eco- i 
nbmics dels Municipis, en quantia suficient per a , 
atendre els serveis de llur compet&ncia, tot procurant 
d‘arribar a la supressió dels impostos indirectes que 
graven els articles alimentosos. 

Els Municipis tenen el dret de posseir i adquirir 
béns, el de tenir explotacions econbmiques i indus- 
trials i el d’administrar llur Pressupost. 

I 
I Art. 59. 

i 

\ 
i 

1 TfTOL V 

Funció judicial 

Art. 62. La justícia és administrada a Catalunya 
pels Jutges i els Tribunals nomenats d’acord amb l’ar- 
ticle II( de 1’Estatut Exterior. 

Els Jutges i els Tribunals són independents en 
l’exercici de llur funció. No tenen altre f i  que la 
justícia. Només estan sotmesos a la Llei. 

Una Llei fixari les demarcacions ter- 
ritoi-ials de Tribunals i Jutjats. 

Art. 63. 



! 
i 
E 

I 

~ 

I 

1 

I 
t 
I 
I 

I 

! 
i 

1 

ANEX AL (iDIARI DE $E 5 

Generalitat, en all6 que Cella de- 
ix, als econbmicament necessitats, la 

gratu’itat total o parcial de la justícia. 
Art. 65. E1 President del Tribunal de Cassació 

de Catalunya seri designat per elecció. 
Una Llei complementiria regulara el procediment 

i les condicions de l’elecció del President -‘d’aquest 
Tribunal i la forma de procedir al nomenament dels 
seus Magistrats i dels altres funcionaris judicials. 

de Catalunya, ultra les faculta 
Llei, tindri la de proposar al Consell Executiu, d’a- 
cord amb la Sala! de Govern, els ascensos i trasllats 
de Jutges i Magistrats, de conformitat amb les dis- 
posicions legals. 

Art. 67. La Llei establir& recursos contra la il- 
legalitat dels actes o disposicions emanades de 1’Ad- 
ministració en l’exercici de la seva potestat reglamen- 
tiria i contra els seus actes ionals constitutius 
d’excés o desviació de pod 

Tothom tB dret, en els casos i formes 
determinats per la Llei, a ésser indemnitzat dels per- 
judicis que li siguin causats per errors judicials o 
delictes comesos pels funcionaris judicials nomenats 
lliurement per la Generalitat. 

En aquest cas, la Generalitat se& subsidiiria- 
ment responsable de la indemnització. 

Art. 69. Els Jutges i. Magistrats no podran és- 
ser jubilats, separats ni suspesos en llurs funcions, 
ni traslladats del lloc que ocupen, sinó de conformitat 
amb les Lleis. 

Art. 66. El\ President del 

Art. 68. 

m r 0 L  VI 

Finances 

Art. 70. El Consell Executiu de la Genera- 
litat sotmetrj cada any al Parlament de Catalu- 
nya, abans del I.’ de novembre, un Pressupost 
on constar; l’enumeració conjuota i global de les 
despeses i dels ingressos necessaris per a cobrir- 
les, durant l’exercici econbmic. 

E1 Pressupost haur; d’estar aprovat abans 
del dia I . ~  de gener ‘de cada any. Si el Parlament, 
per causa justificada, no pot aprovar-lo abans de 
\’esmentada data, continuar; regint el de l’any 
anterior, mitjanfant prbrrogues trimestrals apro- 
vades pel Parlament, que no podran excedir de 
quatre. 

Hi haur; un sol Pressupost de la 
Generalitat, on caldra incloure totes les despeses 
i tots els ingressos. No es podrh fer Ú s ,  llevat en 
els casos d’excepció esmentats en el paragraf se- 
gdent, dels Pressupostos extraordinaris ni crear 
comptabilitats ni caixes especials, exceptuant les 
d’amortització que podran ésser creades en les 
condicions que la Llei determinar&. Aquesta pro- 
hibició no ser; obstacle a la constitució i funcio- 
riament d’organismes au thoms creats pel Parla- 
ment en les condicions que aquest determini. 

Unicament podran ésqer autoritzats els Pres- 
supostos extraordinaris, quan els motivin raons 
de necessitat justificada, per la majoria absoluta 
del Parlament, i, estant suspeses les sessions, en 
cas d’urg$ocia, per un acord del Consell Executiu 
aprovat‘ per la majoria absoluta de la Diputació 
Permanent del Parlament, requerida a aquest 

Art. 71. 

objecte. De l’esmentat acord 
compte a! Parla 
reuneixi. 

72. Les normes legals 
P stos regiran eat mentre estigui en 
vigor el Pressupost al es refereixi3, o a una 
de les seves prbrrogues. 

E1 Pressupost ser& executiu un col; votat pel 
Parlament i entrar& en vigor sens 
litat. 

tura d’esmenes al Projecte de Pressupost presen- 
tat ‘pel Consell Executiu, que 
ments en les despeses previstes, 
des per vint Diputats i no s’hi 
nera de cobrir l’augment prop 
men favorable de la Comissió de 
l’aprovació d’aquestes esmenes 
absoluta de vots de Diputats possessionats del 
carrec. 

Els credits sols podran ésser esmer- 
fats per als fins de la partida g 
Pressupost dins el límit de la 
nada;  no seran permeses transferPncies ni am- 
pliacions sense autoxització del Parlament? 

EI Consell Executiu pedra, tanmateix, estant 
tancat el Parlament i amb l’aprovació de la ma- 
joria absoluta de la Diputació Permsnent, fer 
ampliacions o tramferencies de credit en cas d’e- 
xigir-ho la conservació de l’ordre, calamitats pú- 
bliques o una necessitat financera urgent d’una 
altra naturalesa. Tan aviat com el Parlament 
es reuneixi, el Consell Executiu haur; de donar-li 
compte dels acords presos. 

Les Corporacions públiques de Ca- 
talunya estaran obligades a tenir aprovats els 
Pressupostos abans del dia . I . ~  de gener de 
cada, any. Les prbrrogues d’aquests Pr.essupstw 
no1 podran mai excedir, en colnjunt, d’un any de 
durada. 

L,a Llei regular& les narmes i garanties neces- 
saries per a la formulació’ i aprovació de Pressu- 
postois extraordinaris i per a l’emissi6 d’emprPs- 
tits per part de les colrpolraciolns públiques. 

%a Hisenda de la, Generalitat es1 no- 
drir$ de tots els ingressos que li pertanyin priva- 
tivament i dels altres que li correspaen també 
directament 01 indirectament segons 1- ’s normes 
de relaci6 amb la Hisenda de 1’Estat a cmseqiih- 
cia del ,regim que, per aquests afectes, ser; apli- 
cat a cada exercici econdmic. 

No padra ésser recaptat cap impost 
ni colntribucib que no hagi estat aprovat pel Par- 
lament 01 per les Corporacions legalment autorit- 
zades per a voltar-los, ni  ésser exigida exacci6 no 
colnsignada prPoiament en Pressupost. No podra 
ésser colncedida cap esempcib ni reducci6 d’im- 
postos si una Llei no l’autoritza. 

EI Cansell Executiu no pdrA alie- 
nar ni gravar els bens immobles patrimotnials de 
la Generalitat sense autmització atorgada per una 
Llei. Aquesta mateixa Llei establira les condi- 
cionls generals de la venda 01 cessi6 corresponent. 

L‘emissi6 d’emprPstits hau& d’és- 
ser auto’ritzada per una Llei, la qual precisara les 
condicions generals de l’emissió,. 

Tota operació feta amb infracció de I’anterior 

Art. 73. No podra ésser au 

Art. 74. 

Art. 75. 

Art. 76 

Art. 77. 

Art. 78. 

Art. 79. 
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Pr ser& nulla i na obligar& la Hisenda de 
la alitat per cap colncepte. 
Art. 80. Els credits, necessaris per a satisfer 

el pagament d’interessos i capitals s’entendraa 
sempre inclosos en l’estat de despeses del Pressu- 
post i no podran ésser objecte de discussió mentre 
s’ajustin estrictament a les Lleis que autoritza- 
ven Yemissii;. 

Art. 81 L’mdenacib formal de la, Hisenda 
de la Generalitat, tant en els ingressos com en les 
despeses, estar$ regulada per una Llei d’Admi- 
nistraciir i b p t a b i l i t a t .  

La mateixa Llei regular& el funcionament d’un 
Tribunal de Comptes cmstituit amb independh- 
cia del Consell Executiu, i estatuira les garan- 
ties, normes i procediments per a asseguraa la 
rendició dels comptes, la qual ser& sotniesa a l’a- 
provacib del Parlament. 

T‘ITOlL VI1 

Reforma de 1’Estatut Interior 

Art. 82. E l  present Estatut Interior po- 

a) Del Pyesi’dent de la Generalitat. 
b)  De la cinquen,a part dels Diputats del P’ar- 

lament. 
En tot cas hom determinar& a les propostes 

l’article o els articles que hagin d’ésser suprimits, 
mdificats i addicionats, i aquelles seran tramita- 
des com un Projecte de Llei. 

drA ésser reformat per iniciativa : 

Per la declaració de la necessitat de la re- 
folrma, i per la seva aprwacib, caldri el vot fa- 
vorable de les dues terceres parts, del nombre dels 
Diputats possessionats del carret. 

I,es refolrmes d’aquest Estatut Interim deter- 
minades per altres reformes de 1’Estatut 01 de la 
Constituci6 de la RlepÚblica seran aprovades’ pels 
tramits d’un Projecte de Llei ordinari. 

I 
1 

Article addicional 

Art. 83. Per a l’aprovacih d’una proposta de i 
refolrma, en el cas a de l’article 18 de 1’Estatut ~ 

del 15 de setembre del 1932, caldra el vot favo- ~ 

rable de les dues terceres parts dels Diputats que j 
formen el Parlament catala. i 

Article transitori 

Duran l’any present, com a cas excepcional, 
en atenci6 al traspis de serveis de 1’EIstat a la 
Generalitat, podri ajornar-se la presentacib del 
Press~upast fins al I . ~  de desembre. 

Disposició final 

Aquest Estatut Interior entrar$ en vigor el 
dia de la seva publicació1 al ButlEeti Oficial de la  
Generalitat . 

Palau del Parlament, 25 de maig del 1933% 
I 
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