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encia 
ompanys i Jover 

E SESSIONS 

Sessi6 del d ia  22 de febrer de 1933  

S U M A R I  

A u?? quart de sis de la tarda és oberta la  sessió, sota la presiddncia del senyor Companys .  
,4provació de l’acta de la sessió anterior. 
Ordre del dia: Lec tura  del dictainen de la ComisJió de Consti tució sobre el projecte d’Estatut inte- 

rior de Caialunya,  i vo t s  particulars al m a t e i x .  R e s t e n  damunt  la taula l’art. 2 [  del Regla- 
men t .  

Coinunicucions de l’honorable senyor President de la Generalitat acceptant les dirnission: presentades 
pels senyors Josep Ir la  i Bosclz i Joan Selves  Carner,  dels ccirrecs de Conseller de  Governacid i 
d’Agricultura i Economia, respectivament,  a nomenant  per  a dites Conselleries els renyors Joan 
Selves i Carizer i Pere Mies  i Codina. Manifestacions del senyor Abadal  i respos‘a del senyor 
Conseller delegat. Noves  intervencions dels senyors A bada1 i P i  i S u n y e r .  

Reada$taczÓ de les Comissioizs permenents  d’acord a m b  la nova estructuració dels Departaments. 
Prec del seTtyor Gal& al senyor Conseller de Justicaa i Dret ,  e n  relació amb el problema del camp ca- 

talci. Resposta del senyor Coitseller de Jus iicia. Rectificació del senyor Gal&. 
P lec  de1 Fenyor Vall& i PaLya1.s refereni a l’aplicació de la llei de Reforma Agrciria a Catzlunya. R e s -  

fiosia del Conseller delegaí. Rectificació del senyor Vall& i Pujals i nova cor.testaciÓ del 
senyor P i  i S u n y e r .  

Prec del senyor Ventosa i CalvelL al senyor Conseller delegat, respecte dels propdsits del Govern  so- 
bre eleccions mumicifials. 

Resposta del senyor Conseller delegat, i rectificacions diverses del senyor Ventosa i del senyor  Pi 
i S u n y e r .  

Prec del senyor R u i z  i Poizseti demanant que l’hono ruble senyor President de la Generalitat renunci i  
als honors mili tars.  

litsposta del senyor Conseller delegat. 
Ordre del dia per  a la sessió de demci. 
S’aixeca la sessió a les set hores i deu  minuts del vespre.  
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A un quart de sis de la tarda s’obre la sessió. 
Al banc roig hi ha el senyor Corneller Delegat i 
els Chsellers de Justícia i Dret i de Tre- 

s Públiques. Presideix el senyor Com- 
panys. Es llegida i a p m a d a  l’acta, de la sessi6 
anterior. 

ORDRE DEL DIA 

Projecte d’Estatut Interior de Catalunya 

DICTAMEN 

i Maristany, actuant de Secretari el senyor Joan 
Tauler i Palmeres,  i amb assistencia dels senyors 
Antoni Racvira i Virgili, Jmep M.” Espanya i Si- 
rat, Francesc Amau i Cortina, Josep Andreu i 
Abell6, Lluís Duran i Ventosa, Joan, Ventosa i 
Calvell, Josep M.” Tries de Bes, Manuel Serra i 
Moret i Estanislau Ruiz i Ponseti, que formen. 
la &missió de Constituciú nomenada pel Parla- 
ment, han examinat el Projecte d’Estatut Org&- 
nic de Catalunya que els, ha estat sotmes, i des- 

han estat exposats diferentsi punts de vista i in- 
troduides algunes modificacions en l’articul’at, la 
Comissi6 ha pres, l’acmd de sotmetre a la conslide- 
r a c 5  del Parlament aquest Dictamen sobre el Proi- 
jecte d’lI3statut Interior de Catalunya, al qual 
s’han formulat els vots particulars que s ’acm-  
panym. 

w Scka la Presid6acia del senyar Joan Casanoves 

/ pr& de diverses, reunions celebrades, en les quals 

Projecte d’Estatut Interior de Catalunya 

E] poble de Catalunya en recobrar la seva per- 
sonalitat política i cmstituir-se en poder autbnoim 
acorda,, per mitja del seu primer Parlament, re- 
gir-se per la següent llei fonamental : 

TITOL I 

Disposicions generals 

Article I.’ E1 poder a Catalunya emana del 
poble, que l’exerceix per mitja dels organismes de 
la Generalitat. 

Article 2.” I& capital de Catalunya és Bar- 
celona. 

Article 3.’ La  llengua prbpia de Catalunya 
és la catalana. 

Article 4.% La bandera de Catalunya és la tra- 
dicional de quatre barres vermelles en fosc groc. 

Article 5.’ Les lleis no tindran efecte retro- 
actiu, sin6 en casos excepcionals si ho disposa el 
Parlament per la voluntat expressa de les dues ter- 
ceres parts dels Diputats possessionats de llurs 
cirrecs. 

Article 6.’ Les lleis nmCs p d r a n  ésscr dero- 
gades’ per altres lleis. 

Article 7.’ Tindran la condicib ptlítica de ca- 
talans,: I . ~  Aquells que ho siguin per naturalesa 
i no hagin adquirit veinatge administratiu fora de 
Catalunya ; 2.‘ Tats aquells que essent espanyols 
hagin adquirit ve‘inatge administratiu a Catalunya. 

hi condició política de catal> no determina I’apli- 
caci6 del dret civil vigent fi. Catalunya, per a la 
qual s’estara al que disposin les lleis que regulin 
aquesta mat2ria. 

TITOL I1 

Principis socials 

Article 8.* La família resta sota la salvaguar. I I 
da de la Generalitat. 

E l  matrimoni es fonamenta en la igualtat de 1 

drets, dels cbnjuges,. 
Les lleis civils determinaran els drets que cor- 

respon als fills’. Establiran així mateix les normes 
per a la investigaciú de la paternitat i la igualtat 
dels fills nascuts dintre o fora de matrimoni. 

Article 9.’ L’exercici del dret de propietat 
s’ha, d’inspirar en l’inter2s social. 

La Generalitat l’empara i aferma en allb que 
serveixi a aquesta finalitat. 

Article 10. Tota la riquesa del país esta su- 
bordinada als interessos de l’ecoaoimia general. 

Article 11. Tots els bCns, mobles i immobles 
i objectes de tota mena, que tinguin interes his- 
tbric, artístic o científic, podran ésser declarats 
d’interPs públic. La Generalitat ordenari les nor- 
mes per a llur coaservaci6, en coordinaci6 amb les 
que regeixen el patrimoni cultural de 1’Estat. 

L’ensenyamat primari ser& obli- 
gatori, gratuit i laic. S’ins,pirari en els ideals de 
treball, llibertat, justícia social i solidaritat hu- 
mana. 

La Generalitat facilitar; l’accés a tots els graus 
de l’ensenyament als escolars més aptes i mancats 
de mitjans econbmics. 

La llibertat de catedra queda reconeguda i ga- 
rantida. 

Article 13. E1 treball en totes les seves for- 
mes és un deure social. La Generalitat el prate- 
gir& dintre els límits de la seva compet4ncia. 

La  Generalitat organitzar2 la instrucció pro- 
fessional i social, fomentar& !’estalvi popular i pro- 
pulsar& el cooperativisme i mutualisme. Dedicari 
una atenció preferent a tot el que pugui contribuir 
al millarament sacia1 i ecmdmic dels treba- 
lladors. 

Article 14. Els treballadors i funcionaris tin- 
dran facultat per a disposar del temps necessari per 
a coinplir els deures polítics i els chrrecs d’elecció 
papular, sense minva de llurs retribucions quan el 
chrrec obtingut no en tingui d’assignada. 

L’accés als chrrecs públics no tiiidrh altres limi- 
:dc~OllS que les que senyalen les lleis. 

Article I 5.  L‘assistPncia social és un deure de la 
Generalitat. La Generalitat ordenarh l’assisthcia a 
la maternitat, als infants, als velis, als malalts i als in- 
vhlids, cooperant al rPgim social d’assegurances per 
tal que els treballadors tinguin previstes ecordmica- 
ment les conting6ncies adverses dela vida. Les ins- 
titucions d’assisdncia de carhcter privat seran inter- 
vingudes per la Generalitat. 

Queda totalment prohibida la usura 
El Govern de la Generalitat garan- 

tir& en tot el que sigui de la seva compet6ncia l’efec- 
tivitat del coinplimetit de les lleis laiques i socials de 
la. República. 

Article 12. 

Article 16. 
Article 17. 
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TITOL I11 

Generalitat d e  Catalunya 

Article 18. La Generalitat és l’organisme jurí- 
dic de ]’autonomia de Catalunya. La componen el 
Parlament, el President i el Consell Executiu o Go- 
vern. 

CAPÍTOL I 

Parlament 

Article 19. La potestat de fer les lleis i derogar 
ics, correspon al Parlament, constituit pels Diputats 
elegits pel poble per mitji de sufragi universal, di- 
recte, igual i secret. L‘elecció es fara per llistes i per 
amplies circumscripcions. 

Seran elegibles per al cirrec de Di- 
putats els ciutadans majors de 23 anys, sense distin- 
ció de sexe ni d’estat civil, que reuneixin les condi- 
cioI1~ que la llei electoral determinar;. 

Article 21. La llei regulari l’exercici del su- 
hagi sobre la base de la igualtat entre els sexes i de- 
terminar; les incapacitats i incompatibilitats per a 
ésser Diputat. 

Article 22. Els Diputats són inviolables per raó 
dels vots i opinions que emetin en l’exercici del cir- 
rec. 

Article 23. Els Diputats sols podran ésser de- 
iiiiguts en cas de ddicte 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 a un Diputat, ho posarh en coneixement del 
Parlament, exposant els motius que justifiquen la 
dita resolució. 

Transcorreguts seixanta dies, comptats des de la 
data en qui: el Parlament hagi acusat rebuda del su- 
plicatori corresponent, sense prendre acord respecte 
d’ell, el dit suplicatori es considerar; denegat. 

Tota detenció o processament d’un Diputat res- 
tara sense efecte quan ho acordi el Parlament, si es 
troba reunit, o la Diputació Permanent si el Parla- 
ment esti dissolt o les seves sessions suspeses. 

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

Els acords de la Diputació Permanent s’enten- 
draii revocats si, un cop reunit el Parlament, aquest 
noels ratifica expressament en una de les sevesl vint 
primeres sessions. 

Article 24. Els Diputats representen tot el poble 
Article 25. E1 mandat parlamentari durari cinc 

anys a comptar de la data de la constitució del Par- 
lainent. 

Els Diputats seran reelegibles inde- 
fiiiidament, i retribu‘its segons fixa el Reglament de 
htgiin interior del Parlament. 

E1 Parlament establir& el procedi- 
ment per a resoldre la validesa de les eleccions dels 
Diputats, i sobre llurs incapacitats i incompatibili- 
tats. 

Article 28. El Parlament es reunirh en el seu 
Palau, sense necessitat de, convocatbria, el primer dia 

Article 20. 

‘ 

Article 26. 

Article 27. 
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hihil dels mesos de marq i octubre de cada any, i sem- 
prc que sigui coiwocat pel President de la Generali- 
tat o pel del Parlament. 

Aquest tinard, a més, l’obligaci6 de reunir- 
quan ho acotdi la majoria de la Diputaaó Perma- 
nent o bé ho demani la tercera part dels Diputats 
possessionats del cirrec, si falten més de quinze dies 
per a celebrar sessió ordiniria. 

Les reunions ordiniries del Parlamen: duraran, 
a!menys, dos mesos cada una. 

En casos excepcionals el Parlament, per iniciati- 
va del seu President, podrh reunir-se i aduar en al- 
tres indrets de Catalunya. 

Les resolucions del Parlament, se- 
ran preses per majoria de vots, perb, per a votar les 
lleis, seri necessari el quorurn de la meitat més un 
dels Diputats que componguin el Parlament, llevat 
en els casos en qui: aquest Estatut interior n’exigeixi 
un nombre més gran. 

Article 30. Bl P’resident de la, Generalitat i els 
Coiisellers tenen veu al Parlament encara que no si- 
guin Diputats. 

Article 31. El Parlament podri sigcificar, per 
niitjh de proposicions de desconfianca, la seva dis- 
conformitat amb l’actuació del Govern o de qualsevol 
dels Consellers. Aquestes proposicions no seran 
meses a trhmit si no es presenten signades per 
Diputats i no podran ésser discutides i% votades-fins 
dcyrés de passats tres +s de la seva presentaci6 al 
President del Parlament. Les proposicions esmenta-. 
des no tindran cap efecte si no són aprovades per la 
majoria dels Diputats possessionats del 

causes indicades en l’article 30 d’aquest Xstatut in- 
tcrior, per la p6rdua de la capacitat per a ésser 
i per renúncia. 

Artick 33. 
Primer : Per l’espiraciói del termini legal. 
Segon : Abans, si ho acorda el p r q i  Parla- 

ment. 
Tercer :Per referPndum popular d’acord amb 

l’article següent. E1 President de la Generalitat 
convolcara eleccions generals tres mesos abans de 
l’expiració del termini legal de duraci6 del Parla- 
ment. En els dm últims casos del parigraf ant+ 
rior el President de la Generalitat convward dec- 
c i m s  legislatives dintre dels vuit dies següents a 
aquell Ien quP ha estat declarat dissolt e! Parla- 
ment, per a una data no més llunyana del seixan- 
té dia següent, o del vint6 dia següent a la cele- 
bra& del referPndum. 

Per a ésser sotmesa a refer2ndum 
la proposta de dissol’ucib del Parlament catald 
hauran de fer-la el President de la Generalitat o el 
vint-i-cinc per cent dels electors inscrits, en vota- 
cib phbrica. Consultat el cos electoral el refer&- 
dum ser& ferm si la proposta és aprovada per la 
majoria dels electors que hagin pres part en la vo- 
taci6 i si aquesta majoria arriba al quaranta per 
cent del nombre d’electars inscfits. 

No es, p d r d  fer ús d’aquqt dret més d’u 
vegada durant la vida legal del Parlament. Si 
rgferhzdum ha estat demanat pel President de la 
Generalitat i la seva proposta és. refusada quedard 
dimitit. Si la propasta és aprovada en la fama 
abans dita el Parlament quedard dissolt. En aquest 
cas el President haurá de convocar dintre el termi- 

~ L _ _  

Article 29. 

Article 32. La condició de Diputat fi 

E1 Parlament finira : 

Article 34. 
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ni de vuit dies noves eleccions que hauran. de te- 
nir efecte dintre e$ seixanta dies següents. 

El Piarlament no pdr;  presentar cap propoisi- 
ció de. deswnfianga envers el President o el Coln- 

tiu des ael moment que es faci pú 
iva del Pkesident 01 que sia tramita 
d’anar al refer8ndum, fins que s’hagi 

na llei complementaria de 1’Estatut regular; 
ediment per a formular la iniciativa i l’e- 

xercici dels drets, de referBndum. 
Les lleis aprovades pel Parlament 

hauran d’ésser promulgades dintre el termini de 
trenta dies. 

Les lleis i el’s preceptes reglamen- 
taris de carader general de Catalunya obligaran 
dintre el seu territori al cap de vint dies de llur 
promulgació, si no disposen el coatrari. 

S’eÍitendri feta la promulgació el dia en que 
acabi la publicació al diari oficial de la Generalitat. 

Article 37. €31 Parlament nomenari, immedia- 
tament de constitu’it, una Diputació de quinze Dipu- 
tats i quinze suplents, integrada per representants de 
les diverses fraccions que el formin, en proporció al 
nombre de cada una d’elles. E1 President d’aquesta 

utació serH él del Parlament. 
&pesta Diputació entendri, quan el Parlament 

no estigui reunit o quan estigui dissolt, fins la cons- 
titució del nou Parlament : 

De tot el que es refereix a la inviola- 
bilitat i a la immunitat parlamenthria. 

r el Parlament, per acord de 
s que integren la Diputació 

e respecte de les atribucions 

Quart : De les altres mat6ries que li atribueix el 

8. Els acords de la Diputació Perma- 
ran revocats si el Parlament no els rati- 

ressa en una de les vint sessions 

efectuat la votació. 

Article 35. 

Article 36. 

Prí 

i 72 li confereixen. 

reglament interior del Parlament. 

* i  

~ . Presidint , d e  la Generalitat 

39. El, President de la Generalitat és 
pel Parlament. Si en la primera votació no té 
ia absoluta dels vots dels Diputats possessionats 

es procedirh a nova elecció i ser& elegit el 
i la majoria de vots dels Diputats pre- 
p candidat reuneix aquesta majoria es 
ova votació limitada als dos que n’liagin 
’l’anterior i quedari elegit el que obtin- 

i normalment quan quedi constituit un nou 
davant del qual resignara les seves fun- 

E1 President nomena i separa lliure- 

E1 President estableix les directives 
de la’política del Govern i dirlgeix la seva 
Es responsable davant del Parlament i, en ei 

ancar-li la confiansa del Parlament tal com es 

jor nombre de vots. 

rticle 40. 

Article 41. 
onsellers que constitueixen el Govern. 

ticle 48, haurH de dimi ’ 
. _ ~  

Articlc 42. 

,4rticle 43. 

La llei determinari els honors i la 
dotació del President. 

No seran elegibles per al chrrec de 
President els eclesiistics ni els ministres de cap con- 
fessi6 religiosa ni els religiosos professos, ni els mill- 
tants en servei actiu. 

E1 President dimissionari hauri de 
cmtinuar en l’exercici del cirrec fins que el seu suc- 
cessor n’hagi pres possessió. Si per qualsevol causa 
no pogués continuar, la presid6ncia de la Generali- 
t a t  .era exercida interinament pel President del Par- 
lament, i el Vice-president primer el substituira en 
la presidhcia d’aquell. ’ 

El President interí convocari el Parlament din- 
tre el termini de vuit dies, per a l’elecció del nou Pre- 
sident. 

El President de la Generalitat pot 
delegar en un Conseller temporalment, per6 no par- 
cialment, les seves funcions executives o de govern 

La delegació hauri d’ksser comunicada al Parla- 
ment o, quan aquest estigui tancat, a la Diputació 
Permanent. 

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

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

Sega  : E l  nomenament i la separació dels 
Consellers. També podrh nomenar Consellers sen- 
se Dtepartament. 

Tercer : L a  designació dels Directors generals 
i els namenaments per als al&es carrecs polítics 
de govern a proposta del Consell Executiu. 

Quart : L’autorització de la lectura dels pro- 
jectes d e  llei que el Govern presentar; al Par- 
lament. 

CinquP : L a  promulgaci6 de les lleis i dels 
decrets scgolns l’article 55. 

SiSP : La facultat de presidir i prendre part 
en les deliberncims del Consell Executiu. 

Article 47. D’elegades pel President de la Ge- 
neralitat les funcions executives o de govern el 
Conseller delegat portari directament la repre- 
sentaci6 del Coasell Executiu davant del Parla- 
ment. Els vots de desconfianya 01 de censura con- 
tra el IGiolvern no, afectaran persmalment el Pre- 
sident folra del cas previst en l’article 48. 

Quan el Parlament vulgui .inter- 
pellar perso’nalment el President de la Generali- 
tat, ser; necessari que ho demani la tercera part 
!o\ més1 dels Diputats possessionats del carrec, i 
que es precisi I’objecte de la interpdlaci6. 

E l  Presidcnt hau& de preselztar-se al Parla- 
ment dintre el termini de cinc dies a contestar la 
interpellació anunciada i el vot de desconfiansa o 
de censura, pres en tal cas per la majoria absoluta 
dels Diputats en possessió del chrrec, l’afectari 
personarment . 

Article 49. En el cas que el President no de- 
legui les funcions executives estarA subjecte al 
mateix procediment que els altres membres del 
Consell Executiu pel que toica a la fo’rma de fer 
efectiva la responsabilitat i a la coImpareixenTa 
davant del Parlament. 

Article 44. 

Article 45. 

Article 43. 

Article 50. El Conseller delegat, reservada i la facultat que l’apartat lzúmeroi 6 de l’article 46 

1 



concedeix al President de la Generalitat, presi- 
deix i reuneix el Consell Executiu. 

xercira la presidencia del Consell 
previst en e1 parjgraf primer 

Executiu el Conseller delegat. 

CAP~TOL III 

t Consell Executiu 

Article 51. all Consell Executiu oi Govern 
es compon del President de la Generalitat i dels 
Consellers. 

Article 52. E1 Govern fixar& la denoiminacib 
i les atribucions dels Departaments, 

Article 53. Ehs Consellers tindran els honors 
i la doltaci6 que el Parlament determinarh. 

Durant llurs funcions no, podraq intervenir di- 
recta ni indirecta n t  en la direcció 01 gestió de 
cap empresa o associaciir privada de fins lucra- 
tius a Catalunya que estigui en relacions amb 
la Generalitat. 

Una llei especial determinar& els casos d’in- 
compatibilitat compresas en aquest article. 

Article 54. E l  Govern haur& de dimitir sem- 
pre que el Plarlament li negui la seva confianqa, 
en la forma que determina l’artiele 31 d’aquest 
Estatut interior. Aquest precepte ser& també apli- 
cable als Colnsellers individualment. 

Els decrets i reglaments emanats 
del Colnsell Executiu seran signats pel President 
i el Conseller o Consellers corresponents, i si aqueii 
hagués delegat les seves funcioas executives, els 
signar& el Conseller President per delegaciiu, d’a- 
cord amb el consignat a l’article 46 d’aquest Es- 
tatut interior. 

Article 56. El President, quan noi estigui re- 
unit al Parlament, a proposta i d’acord unanime 
del Govern OI amb l’aprovacit de les dues terceres 
parts de la Diputacib Permanent, podr&, en casos 
excepciolnals que requereixin una decisió1 urgent, 
establir per decret sobre matPries la regulaci6 de 
les quals correspongui al Parlament. 

Aquestes disposicions tindran carhcter provi- 
sional i llur vighcia  estar2 limitada temporalment, 
fins que el Parlament legisli sobre la materia. 

Article 55. 

TfTOI, IV 

R2gim Local 

Article 57. Els Municipis de Catalunya se- 
ran autbnolms. 

Article 58. Per a l’organitzaciól i funcima- 
ment dels dyferents serveis ge la Generalitat, el ter- 
ritwi de Catalunya p d r ;  ésser dividit en les1 de- 
marcacions que la llei determini. 

Els Ajuntaments, fora dels que es 
constitueixin en Consell obert, seran elegits per 
sufragi universal, igual, directe i secret, en la far- 
ma que la llei determinar;. 

Article 60. La  llei determinar& les normes 
per les quals hauran de regir-se els, Municipis’ se- 
gons la respectiva poblacibl, impwt&ncia i situaci6, 

Article 59. 

i reguiara les condicions del d g i m  de carta muni- 
cipal. 

cipis, per a atendre els serveis de llur co J 

seran determinats per la llei i haurzn d’ésser su- 
ficients per a aquesta finalitat. 

pressi6 dels impostos) indirectes. 
tenen el dret de posseir i adquirir 
explotacions econbmiques i indus 
ministrar el pressupost respectiu 

Article 61. Els niitjans’econbmics 

La  suficiGncia es procurara que abr 

TíTOI, 

total o parcial, en a 

l’filann:A 
I C l C L C l U .  

Article 66. E1 

formitat amb les djs 
tatut. 

ministració en l’exercici d 
pentiria i contr 
tutius d’excés o 

ésser jubilats, separats ni suspesos en llurs funcions 
ni traslladats del lloc que ocupin, sinó de conformi- 
tat amb el que les lleis disposen. 

TITOL VI 

Finances 

Article 70. E1 Consell Executiu de la Generali- 
tat sotmetri cada any al Parlament de Catalunya, 
abans del primer de novembre, un pressupost on 
constari l’enunieracib conjunta i global de les despe- 
ses i els ingressos necessaris per a cobrir-les durant 
i’exercici econbmic. 
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El pressupost haurh d’estar aprovat abans del 
dia primer de gener de cada any. Si el Parlament, 
per causa justificada, no pot aprovar-lo abans de 
l’esmentada data, continuari regin el de l’any ante- 
rior, mitjanGaiit prbrrogues trimestrals, aprovades 
pel Parlament, que no podran excedir de quatre. 

Hi hauri un sol pressupost de la 
Generalitat, on caldri incloure totes les despeses i 
tots els ingressos. No es podri fer ús, llevat dels ca- 
sos d’excepció esmentats en el parjgraf següent, de 
pressupostos extraordinaris ni crear comptabilitats 
ni caixes especials, exceptuant les d’amortitzaci6, 
que podran ésser creades en les condicions que la 
llei determinar&. 

Unicament podran ésser autoritzats els prcssu- 
postos extraordinaris, quan els motivin raons de 
justificada necessitat, per la majoria absoluta del 

estant suspeses les sessions, en ca5 d’ur- 
g$ncia, per un acord del Consell Executiu aprovat 

a absoluta de la Diputació Permanent 
t, requerida a aquest objecte. De l’es- 

) caldri donar-ne compte al Parlament, 

Les normes legals d’aplicació dels 
regiran solament mentre estigui en vi- 
post al qual es refereixen, o a les seves 

t seri executiu una vegada hagi es- 
lament i entrari en vigor sense altra 

No podran ésser formulades esnie- 
e pressupost presentat pel Consell 
resentin augments en les despeses 

o van signades per vint Diputats i no 
la manera de cobrir l’augment propo- 

questes esmenes caldrg la 

its sols podran ésser es- 
la partida que assenyali 

t en el límit de la quantitat que s’hi 
n permeses transferencies ni les am- 

Executiu podr2, tanmateix, estant 
rlament i amb l’aprovació de la majo- 

ció Permanent, fer am- 
de credit en cas d’exigir- 

ewaciól de l’ordre, calamitats públiques 
a una necessitat financera urgent d’una altra na: 
turalesa. Tan  aviat com el Parlament es reuneixi 
haur2 de dpaaf-li comptes dels acords presos el 
Consell Executiu. 

Article 75. Les Corporacions públiques de Ca- 
talunya estarcan obligades a tenir aprovats els pres- 
snpostos abans del dia primer de gener de cada 
any. Les prhrogues d’aquests pressupostos no po- 
dran mai excedir en conjunt d’un any de durada. 

La llei regular& les normes i garanties neces- 
siries per a la fornulaci6 i aprovació1 de pressu- 
postos extraordinaris i emissió d’emprPstits per 
part de les Corporacions públiques. 

La  Hisenda de la Generalitat es 
nodrir& de tots els ingressos que li pertanyin pri- 
vativament, i dels altres que li corresponen també 
directament o indirectament segons les normes de 
relaci6 amb la Hisenda de 1’Estat a conseqiiPncia 
del regim que, per aquests efectes, ser2 aplicat a 
cada exercici ecmbmic. 

Article 71. 

aquest es reuneixi. 

autorització! del Parlament. 

Article 76. 

Article 77. No p d r 2  ésser recaptat cap im- 
post ni contribuci6 que no hagi estat aprovat pel 
Parlament o per les Corporacions legalment au- 
toritzades per a voltar-los, ni ésser exigida cap 
exacció no consignada previament en pressupost. 

No poidra ésser concedida cap exempci6 ni re- 
ducció d’impostos si una llei no1 l’autoritza. 

Article 78. E l  Consell Executiu no podr; alie- 
nar ni gravar els béns immobles patrimaials de 
la Generalitat sense autorització atorgada per una 
llei. Aquesta mateixa, llei establir; les condicions 
generals de la venda o cessi6 conrespolnent. 

L’emissi6 d’emprPstits hauri  d’és- 
ser autoritzada per una llei, la qual precisari les 
condicions generals de I’emissió. 

Tota operacib feta amb infracci6 de l’anterior 
precepte ser2 nulla i no obligar2 a la Hisenda de 
12 Generalitat per cap concepte. 

Els crPdits necessaris per a satis- 
fer el pagament d’intekssols i capitals s’entendran 
sempre inclosos en l’estat de despeses del pressu- 
post i a01 podran ésser objecte de discussi61 mentre 
s’ajustin estrictament a les lleis que autoritzaven 
1 ’emissib. 

L’ordenacib folrmal de la Hisenda 
de la Generalitat, tant en els ingressos com en les 
despeses, estar; regulada per una llei d’ Adminis- 
tració i Comptabdlitat. 

La mateixa llei regular2 el funcionament d’un 
Tribunal de Comptes constituiit amb independen- 
cia dei Consell Executiu, i estatuir2 les garanties, 
normes i procediments per a assegurar la rendició 
dels comptes, de la qual en donar2 compte al Par- 
lament. 

TITOL VI1 

Reforma de  l‘Estatut interior 

Article 79. 

Article 80. 

Article 81. 

Article 82. El present Estatut interior podri 

a) Del President de la Generalitat. 
b)  De la cinquena part dels Diputats del Parla- 

ment. 
En tot cas hom determinar& a les propostes l’ar- 

ticle o articles que hagin d’ésser suprimits, modifi- 
cats o addicionats i aquells seran tramitats com una 
llei. 

Per la declaració de la necessitat de la relorma 
i per a la seva aprovació, caldri el vot favorable de 
les dues terceres parts del nombre dels Diputats pos- 
sessionats del Girrec. 

Les ref ormes d’aquest Estatut interior determi- 
nades per altres reformes de 1’Estatut o de la Cons- 
titució de la República, seran aprovades pels trimits 
d’una llei ordiniria. 

Per a l’aprovació d’una proposta de 
reforma, en el cas b de l’article 18 de 1’Estatut del 
15 de setembre del 1932, caldr& el vot favorable de 
les dues terceres parts dels Diputats que formen el 
Par lament cat ali. 

Disposició final 

ésser reformat per iniciativa : 

Article 83. 

Aquest Estatut interior entrar& en vigor el dia de 
la seva publicació al diari oficial de Ia Generalitat. 

Palau del Parlament, 21 de febrer del 1933.- 
El President, Joan Casanoves.-El Secretari, Joon 
Tauler. _ -  ~. 
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Vots particulars formulats al dictamen de la CO- 
missió d’Actes sobre el Projecte d’Eslatut Inte- 

rior de Catalunya 

TITOL I 

Els Diputats que sotasignen formulen el següent 
vot particular al títol I :  

A l’article 7.k afegiri: <<Les dones casades se- 
guiran la condició política de llur marit,. - J .  Ven- 
tosa, Tries de Bes i Lluis Duran i Ventosa. 

5) Els articles 49 i 50 del Projecte, invertint e! 
seu ordre, passaran a &ser els 47 i 48, redactat en 
tot cas en !a següent forma: 

<Article 47. El Conseller delegat reuneix i 
presideix el Consell Executiu i en dirigeix l’actua- 
tió.>> 

En el cas de delegació no afecta- 
ran personalment al President els vots de conf ianga 
o de censura del Parlament contra el Govern, si d’u- 
na manera expressa no lconsta en el text del vot.>>. 
-J. Ventosa, Lluís Duran i Ventosa i Tries de Bes. 

<Article 48. 

TITOL I1 CAPÍTOL I11 

Els Diputats que sotasignen formulen el següent 
vot particular al títol II : 

Queda suprimit tot aquest títol, i per tant, els ar- 
ticles des del 8.& al 17 inclusiu.-J. Ventosa, Tries 
de Bes i Lluís Duran i Ventosa. 

Els Diputats que sotasignen formulen els se- 
güents vots particulars al capítol I11 del títol 111: 

I )  De l’article 54 del Projecte es suprimiran les 
paraules : <en forma que determina l’article 31 d’a- 
quest Estatut interior>>. 

De I’article 55 del Projecte quedaran supri- 
mits els mots: <<d’acord amb el consignat a l’arti- 
cle 46 d’aquest Estatut interior,. 

3 )  Supressió de l’article 56 del Projecte. - 
J. Ventosa, Tries de Bes i Lluís Duran i Ventosa. 

2 )  

TITOL 111 

CAPÍTOL I 

Els Diputats que satasignen formulen al capítol I 
del títol 111, els següents vots particulars: 

I) L‘article 25 quedari redactat així: 
<El mandat parlamentari durari quatre anys, a 

comptar de la data de la constitució del Parlanient.)> 
2) L’article 26 es redactari com segueix: 
<Eis Diputats seran reelegibles indefinidament 

i retribu’its en la forma i quantia que determini la 
llei.> 

3) Després de l’article 29 s’hi afegiran els dos 
articles següents : 

cE1 Parlament no podrh exercir funcions judi- 
cials., 

d2orrespondrh al Parlament l’exercici de la fun- 
ció fiscalitzadora dels actes del Govern., 

4) L’article 30 del Projecte quedari redactat 
així : 

CAPÍTOL I1 

Els Diputats que sotasignen forniulen ai capí- 

I) 
Supressió dels mots: <<tal com es preveu en I’ar- 

ticle 4%. 
2) L‘article 43 del Projecte quedarh redactat 

així : 
(No seran elegibles per al cirrec de President 

més que els ciutadans que hagin complert trenta- 
cinc anys. Tampoc ho seran els eclesi&stics o els mi- 
nistres de les confessioiis religioses, ni els religiosos 
professos i els militars en servei actiu o en la reserva 
i eis retirats que no portin almenys deu anys en 
aquesta situació.>> 

tol 11 del títol 111, els següents vots particulars: 
A l’article 41 del Projecte: 

3) De l’article 46 del Projecte: 
Es suprimiran els apartats 3.’ i 6.* 
S’hi afegir&, a més, el següent parigraf : 
((Mentre subsisteixi la delegació, el President no 

podri exercir, a part de les que li queden reservades 
en aquest article, les demés funcions executives.>> 

Supressió dels articles 47 i 48 del Projecte. 4) 

TITOL IV 

Els Diputats que sotasignen formden al títol IV 
el següent vot particular : 

De l’article 61 del Projecte es suprimiran els 
mots: <<La su f i c ih i a  es procurari que abraci la 
supressió dels inipostos indir s>> - J. Ventosa, 
Tries de Bes i Lluís Duran 

TITOL V 

Els Diputats que sotasign 
els següents vots particulars : 

I) DesprCs de l’article 64 
giri un nou article, redactat ai 

<<Es constituiri un Consell 
terceres parts, per representan 
representants deis Advocats, Procura 
de Catalunya, i per funcionaris 
entendri en els concursos per no 
ges i Magistrats, en el nonienani 
del Tribunal de Cassació de Catalunya, 
ris de la Justicia Municipal i Secreta 
en els ascensos, trasllats i separacions de funcionaris 
judicials, i en general en tot all6 que faci referhcia 
a 1’AdministraciÓ de Justícia a Catalunya.% 

((Una llei especial determinar& la forma de 
constituir-se i la manera de proicedir el Consell 
judicia1.s 

2 )  L’article 65 del Projecte quedar; redactat 
així : 

((El President del Tribunal de Cassació’ de Ca- 
talunya sera designat per eleccib, per un nombre 
igual de representants del Parlament, de repre- 
sentants elegits per Advocats, Procuradors i No- 
taris de Catalunya en la proporció q 
determinar& la llei i de representant 
funcionaris judicials. La llei d 
procediment i les condicioas de, I’elec 
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3)  A I’article 66, on diu : crd’acocd amb la Sa- 
la de Gmern,o haur2 de dir : ad’acmd amb el 
Consell Judiciah. 

Supressió de l’article 68 del Projecte. - 
J. Ventosa, Tries de Bes i Lluis Duran i Ventosa. 

4) 

T I T O L  VI1 

tats que sotasignen folrmulen al tí- 

83 del Frcnjecte quedar% suprimit. - 
J. Ventosa, Tries de Bles i Lluís Duran i Ventolsa. 

((EI President de la Generalitat, sigui o no si- 
gui Diputat, podra assistir sempre a les sessiolns 
del Parlament i prendre part en les seves delibe- 
raciom. La seva assisthcia, perh, no) ser2 obliga- 
tbria més que quan hagi de respondre a ‘alguna 
interpellació. 

Així mateix, els Comsellers tindran veu en el 
Parlament, encara que noi siguin Diputats, i assis- 
tiran a les sessions quan ho entenguin cornvenient 
i sempre que siguin requerits per algun Diputat 
o es, discuteixi algun projecte o prqosicib de llei 
que afecti al seu departament.n 

5) L’article 31 del Projecte es redactar; així : 
aE!’ Phrlament podra significar per mitja de 

prcipasicims de caafianqa la seva disconformitat 
amb l’actuació del President de la Generalitat, 

vol1 dels Consellers. Aques- 
seean admeses a tramit si no 
es per deu Diputats.n 

el Projecte, paragraf ter- 

egüent a la celebració del 

7) L’article 34 del Proijecte quedar& redac- 

egüent vot particular : 

tat així : 

paragraf i el pa- 
que diu ((Si el re- 

cle : ((Una llei com- 
a substituit pel se- 

ret de referendum ser2 regu- 
llei que aprovi el Parlament de 

enant l’exercici del sufragi., - J. 
s de  Bes i Lluís Duran i Ventosa. 

Les lleis no tindran efecte retrol- 
isposa el Parlament per la voluntat 

ajoria dels, Diputats possessioaats 

ment per majoria absoluta dels Diputats possessio- 
nats de llurs &recs. 

Les empreses de serveis públics i les, explota- 
cions que afectin 1’interi.s de Catalunya seran 
socialitzades en el més breu termini possible. 

El Parlament podri intervenir mitjanfant lleis 
en l’explotació i coordinació d’indústries i empre- 
ses privades, sempre que ho exigeixin la racionalit- 
zaci& de la producció i els interessos co(l4ectius de 
l’economia catalana. 

El Parlament es reunira en el seu 
Palau, sense necessitat de convolcatbria, el primer 
dia hibil dels mesos de mar9 i octubre de cada any, 
i sempre que sigui convolcat pel seu President o 
pel President de la Generalitat d’acord amb el 
Consell Executiu. També haurh de convocar-se el 
Parlament quan ho acordi la majoiria de la Dipu- 
tació permanent oi b(. ho demani la quarta part 
dels Diputats, possessionats del &rec, si falten 
més de quinze dies per a celebrar sessió oirdiniria. 

Les sessions olrdindries del Parlament duraran, 
almenys, tres mesos cada una. 

(El tercer paragraf igual.) 
Article 31. 

cccinc Diputats,,. 
Article 33. ... 
El  President de la Generalitat convocar& elec- 

ciolns generals’ tres mesos abans de l’expiraciiu del 
termini legal de duració1 del Parlament i per una 
data no superior a trenta dies a comptar del dit 
termini. 

Article 28. 

On diu : udeu Diputats  ha de dir 

(El parigraf següent igual.) 
8 1  nolu Parlament es reunira als trenta dies, 

com a maxim, després de l’elecció. 
El Parlament dissolt es reunira amb ple dret 

i recobrara la seva potestat cosm a poder legislatiu 
s’ el Pkesident de la Generalitat no convoca noves 
eleccions en el termini que fixa el present Esta- 
tut interior. 

Per a ésser soltmesos a referendum 
la proposta de dissotlució del Parlament catal& hau- 
rA de fer-la el vint per cent dels electors inscrits, en 
votació pública. (E1 que segueix igual.) 

Article 31. 

Suprimir els parigrafs que comencen : 
aSi el referhndum ha estat, i ((E1 Parlament 

(L’iiltim paragraf igual.) 
Palau del’ Parlament, 22 de febrer de! 1933. 

- Manuel Serra i Moret i Estanislau Ruiz i Pon- 
seti.)) 

E l  Sr. PRESIDENT : E l  vot particular de la 
minoria d’Uni6 Socialista de Catalunya, que ha 
estat presentat ara, no ha pogut repartir-se entre 
els senyors Diputats, per6 es repartira oportuna- 
ment. 

D’acord amb l’article 21 del Reglament, res- 
ten damunt de la taula i podran ésser discutits en 
una sessió prhxima, el dictamen de la Comissió 
i els vots particulars que s’han llegit. 

no poidra presentarn. 

Comunicació del President de la Generalitat 
respecte als canvis en el Govern 

Un Sr. SECRETARI : 
((Honorable senyal : 
Tinc l’honor de comunicar-vos que, amb aques- 
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ta data, he dictat un Decret acceptant les dimis- 
sions que m’han presentat els senyors Josep Irla 
i Bosch i Joan Selves i Carner dels seus carrecs 
de Conseller de Governació i d’Agricultura i Eco- 
nomia, respectivament. 

Visqueu molts anys. 
Barcelona, Palau de la Generalitat, a 7 de fe- 

Honorable senyor President del Parlament 

((Honorable senyor : 
Tinc I’honor de comunicar-vos que, amb aques- 

ta data, he dictat un Decret nomenant, respectiva- 
ment, Consellers de Governació i d’ Agricultura i 
Economia als senyors Joan Selves i Carner i Pere 
Mies i Codina. 

brer del 1933.-El President, Francesc Macih. 

de Cata1unya.n 

Visqueu molts anys. 
Barcelona, Palau de la Generalitat, a 7 de fe- 

brer del 1933.-El President, Francesc Macih. 
Honorable senyor President del Parlament de 

Catalunya. n 
EI Sr. ABADAL : Demano per parlar. 
E1 Sr. PRESIDENT: Té la paraula el senyor 

Abadal. 
EI Sr. ABADAL: Senyors Dipuíats: En aques- 

tes comunicacions l’honorable President de la Ge- 
neralitat dóna compte al Parlament d’unes variacions 
hagudes en el Govern de Catalunya. M’estranya que 
el senyor President de la Generalitat no vingui a do- 
nar compte personalment d’aquests nomenaments a fi 
de poder-li demanar les corresponents explicacions 
respecte a les causes, als motius, que han estat origen 
d‘aquests nomenaments. 

El Parlament de Catalunya és I’hrbitre superior 
del Govern de Catalunya. El President de la Gene- 
ralitat té les seves atribucions donades pel Parlament 
de Catalunya. Entenem nosaltres, que quan el Presi- 
dent de la Generalitat fa un acte, amb la seva prbpia 
atribució i amb el seu propi nom, és ei mateix Presi- 
dent de la Generalitat el que ha de donar compte al 
Parlament de Catalunya o qui s’ha de posar a dis- 
posició del Parlament, a l’objecte de qu& el Parlament 
pugui demanar-li les explicacions convenients i que 
ell pugui donar-les per a després subjectar-se als 
acords que el Parlament de Catalunya vingui a donar 
respecte de les seves explicacions. 

En aquesta situació, les coses resten un xic en- 
laire, perqu& tenint una comunicació del senyor Pre- 
sident de la Generalitat que en el seu propi nom i per 
la seva prbpia autoritat ha fet uns nomenaments, i no 
obstant, no tenim una personalitat dintre del Parla- 
ment que pugui donar les explicacions que aquest1 
Minoria desitja que se li donin en la forma que cor- 
respon. 

El Sr. CONSELLER delegat: Demano per 
parlar. 

EI Sr. PRESIDENT: Té la paraula d Senyor 
Conseller delegat. 

E1 Sr. CONSELLER delegat: Com ha dit 
el senyor Abadal, el fet del nomemment dels Con- 
sellers és una atribució o facultat constitucionalment 
atribu’ida al President. Nosaltres ens trobem avui en 
una situació de fet, i jo pregaria els senyors compo- 
nents de la minoria de la Lliga que no ho oblidessin. 
Nosaltres encara no tenim ben definit en el Parla- 
ment quina és la situació del President respecte a IPS 
delegacions, o sigui que nosaltres estem en un perí le 

transitori, en un període perfectament provisional que 
que va des de la redacció de l’Estatut, des de l’apro- 
vació de 1’Estatut de Catalunya per les Corts de la 
República, fins al moment en qut. el Parlament cat&, 
en ús de la seva sobirania decideixi en una forma 
constitucional, en el seu Estatut interior, í’abast, l’am- 
plitud d’aquestes delegacions presidencials. Mentre 
aixb no vingui i aleshores serh el Parlament el qui 
dictamini sobre el particular i el qui acordi sobre 
aquest punt concret, nosaltres no ens hem de regir, 
en aquest període provisional, res més que la in- 
terpretació de la Llei estatuthia, de 1’Estatut aprovat 
per les Corts de la República. Nosaltres veiem que 
1’Estatut de les Corts de la República esth indicat, d’u- 
na manera ben clara, ben palesa, sense deixar lloc a 
equívocs de cap niena, que el President té la facultat 
de delegar les seves funcions executives. No pot de- 
legar les funcions representatives, per6 sí té la facul- 
tat de delegar les funcions executives. Aquesta facul- 
tat de delegar, el President l’ha exercida ; s’ha pub€i- 
cat el decret en funció del qual l’exertia, i ja +rem 
dir en les sessions anteriors del Parlament, que nosal- 
tres, en tant que no vingués el ri:gim tstatuit‘d’una 
manera definitiva pel Parlament, seguiríem exacta- 
ment interpretant en la mateixa forma amb la niatei- 
xa extensió, el decret primer en el qual s’havia inter- 
pretat aquest text estatutari. 

Nosaltres creiem que des del moment en qui: ens 
trobem donada per 1’Estatut la facultat de delegar 
aquestes funcions executives i haver-les delegat er; 
una forma legal, com representa un decret; des del 
moment en qu& el Parlament encara sobre aixb no 
ha decidit res, esth purament i exclusiva dintre de la 
norma constitucional més perfecta, mis rígidament 
correcta. 

De manera que aix6 no limita la faciltat del Par- 
lamente el seu dia de donar el regim definitiu; per6 
mentre el Parlament encara no l’liagi conat, mentre 
el Parlament no s’hagi decidit en Ú s  de la sem sdma- 
nia, nosaltres ens hem d’atendre a l’interpi-etacii, que 
faci el Govern, per mitjl de decrets ja promulgats 
i coneguts de tots, d’aquelles normes de [’Estatui que, 
-torno a dir en aquest període transitori - ens 
diuen clarament que és una facultat o una atribució 
del President el delegar les seves funcions executives. 

E1 Sr. ABADAL : Demano pe? parlar. 
E1 Sr. PRESIDENT : T é  la paraula el senyor 

Abadal. 
El Sr. ABADAL : EI senyor Conseller dele- 

gat diu que en el dia d’avui vivim un pe r íde  
transitori.. . 

E1 Sr. COtNSELLER delegat : Bn aquest as- 
pecte. 

E’I Sr. ABADAL : E n  aquest aspecte. 
E1 Sr. CONSELLER delegat : Provisional o 

tramitori. 
E l  Sr. ABADAL : Pro’visional. Ens diu, en- 

sems, que ens hem d’atendre, per consegüent, a 
all6 que disposa 1’Estatut. Exacte. Perd el que 
dispolsa 1’Estatut ho’ hem de cotmplir i rigcrosament 
i 1’Estatut diu que el President de la Generalitat, 
igual que tots els membres de Govern, responen 
davant del Parlament de llurs actes. Per tant, és 
indubtable que en el dia d’avui, sigui el que sigui 
all6 que disposi el Parlament, en la legislacib o 
que després vagi fent-hi respecte de la qual nos- 
altres mai consentirem per la nostra banda que 
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les comunicacions del President de la Generalitat 
al Parlament noi es facin efectives en tots aquells 
casos en qui. el President de la Generalitat faci 
ús d’algunes de ies seves atribucions, perd de ta- 
tes maneres prescindint del que es faci el dia de 
dema, avui hem d’atendrc’ns a 1’Estatut que dis- 
posa que el mateix el President de la Generalitat 
que el Govern de Catalunya schn responsables da- 
vant del Parlament. I ens trobem actualment amb 
Enes comunicacions que s’han llegit al Parlament, 
en les quals es dóna compte d’un acta de l’abso- 
luta voluntat de l’honoirable President de la Gene- 
ralitat, sense que vinguin ni tan sols refrendades 
per cap dels Consellers delegats. La cmseqiiPncia 
d’aixd és que aquest acte és absolutament de la VO- 

luntat del senya- President de la Generalitat, i no 
venint refrendat ni pel Coaseller delegat ni per cap 
altre dels Consellers, és indubtable que el senyor 
President de !a Generalitat tenia l’obligació de 
venir a domar compte d’aquelles comunicacions, 
tenia l’obligaciir de venir-se a subjectar a la peti- 
ciih d’explicacions i a tots aquells altres actes que 
el Parlament cregués convenient fer respecte d’a- 
quest punt. De manera que em sembla que la dis- 
tinció que el senyor Conseller delegat ha fet del 
periolde provisional en quP estem ara, del període 
qxe pot venir després, en virtut de les lleis que 
el Parlament faci, agreuja la situacib, perquP en 
el dia d’avui no ens podem atendre res més que a 
l’article de 1’Estatut eni quP es diu que el Presi- 
dent de la Generalitat com tot el Govern, estan 
subjectes a, la responsabilitat davant del Parla- 
ment de Catalunya, solbretoit en aquest cas en quP, 
c m  dic, les comunicacioas que s’han llegit són 
de l’exclusiva volluntat de l’honolrable President 
de la Generalitat sense que vinguin refrendades 
per cap dels Consellers. 

El Sr. CONSELLER delegat : Demana per 
parlar. 

El Sr. PRESJDENT : T é  la aarauia el senvor 
d 

Conseller delegat. 
El Sr. CONSELLER delegat : Dues paraules 

nanés perquP na és el nostre prophsit repetir una 
d k x i s i ó  que varem tenir fa dues o( tres setmanes. 
Jo he de dir al senyar Abadal que ell mateix ha 
confessat en la seva primera intervenció’ que era 
aquesta una de les atribucions presidencials, i és 
una de les atribucions perquP precisament no ne- 
cessita de venir refrendada per cap Conseller de- 
legat. Perd, a mé5, jo he d’afegir aquí el que di- 
guérem ben clarament en nom del Govern - 
em sembla que en aquest punt estern d’acord amb 
el senyor Abadal -, que nosaltres considerem i 
hem considerat sempre, almenys aquest és el nois- 
tre propdsit, que tant en el període transitori en 
que ens trobem ara, com després en quP el Par- 
lament serA solbirii per a determinar, el President 
de la Generalitat sera sempre responsable davant 
del Parlament. De manera que posrtant la seva 
representació ja he de dir des d’aquest moment 
que és respoinsable i per tant esta subjecte a tota 
la responsabilitat que aquí se li pugui fer dels 
seus actes. 

El Sr. ABADAL:  Llavors, treient la conse- 
qiiPncia del que diu el senyor Coaseller, he de dir 
que avui el  senyor MaciA havia d’estar aquí per 
respondre dels seus actes. 

E1 Sr. CO”3ELLER delegat : Jo vaig dir 
l’altre dia que entenia que la respo~nsabilitat era el 
fet de qui. el Parlament polgués sancionar’ amb el 
vot de descmfianqa I’actuació del senyor Presi- 
dent. Si el President continua per haver estat 
eIegit pel Parlament, és respoasable davant del 
Parlament, i nasaltres no li volem treure aquest 
caracter i ho1 és des d’ara i es sotmet a la decisi6 
del Parlament. 

E1 Sr. CASANOVES : Responsabilitat, no 
vol1 dir colmparescenga. 

EI Sr. PRESIDENT : Segueix l’ordre del 
dia. 

Recaptació de les Comissions permanents d’acord 
amb la nova estructura dels nous departaments 

D’acolrd amb els representants de les diverses 
minories parlamentaries, han estat nomenats els 
senyors Diputats que han de folrmar part de les 
noves Comissions, en la segiient folrma que el se- 
nyor Secretari es servir& llegir. 

Un Sr. SECRETARI : 
Governació. - Senyors Simir Bofarull, Barre- 

ra, Aranau, Bilbeny, Espanya, Fontbernat, Fdch,  
Vidal i Guardioila, Sol, Rovira i Comorera. 

Sanitat. - Senyol-s Tomes, Batestini, Ribas i 
Soberano, Soler i Pla, Armendares, Cuniilera, 
Dalmau, Tries de Bes, Valls i Taberner, Martí- 
nez i Domingo i Lloaret. 

Economia. - Senyors Farreres i Duran, Sb- 
ler i Bru, Mestres, Dot, Espanya, Collldeforns, 
Bancells, Tallada, Vidal i Guardiola, Casabó i 
Comorera. 

Agricultura. - Senyors Rossell i Vilar, Sa- 
llés, Companys (Josep), Canturri, Folch, Farreres, 
Viadiu, Secanell, Tries de Bks, Ventosa i Co- 
morera. 

Finances. - Senyors Casanoves, Armengd, 
Farreres, Cerezo, Mestres, Yvars i Meseguer, 
Sauret, Rovira, Vidal i Guasdioda, Tallada i Ser- 
ra i Moret. 

Govern I w t e r i o r .  - Senyors Martí i Rauret, 
Casanolves, Dot, Espanya, Soler i Bru, Tauler, 
Martínez, Casabó, Miracle i Comorera. 

Pressupostos. - Senyors Irla, Armengoll, FA- 
brega, Cerezo, Farreres, Palacín, Serra i Hunter, 
Mies, Simó, Mestres, Bru, Galés, Lloret, Como- 
rera, Fronjosii, Gerhard, Tallada, Vidal, Valls i 
Taberner, Romeva i VallPs i Pujals. 

Justicia i Dret. - Senyom Palacín, Casanelies, 
Tauler, Andreu i Abellir, Yvars i Meseguer, Galés, 
Riera, Abadal, Tries de Bes, Sol i Gerhard. 

E l  Sr.  PRESIDENT : Les altres Comissions 
resten tal com estaven constituides. S’aprova 
aquesta nova adaptació ? Resta aprovada. Segueix 
l’orclre del dia. E l  senyor Galés té la paraula. 

El problema del camp 

El  Sr.  GALBS : Senyors Diputats : He dema- 
nat la paraula per demanar, d’una manera comple- 
tament amistosa, com és de llei i ldgic colmprendre- 
ho, al senyor Conseller de Justícia i Dret, per 
creure’l el més addient en aquest assumpte, qui- 
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na és l’actitud o activitat del Govern d e  Catalu- 
nya respecte el greu problema del camp. Aquest és 
un d’aquells que-esta segurament a la consci&n- 
cia de tots els Diputats-, és dels primers que ha 
de resoldre la nostra Cambra, perque 6s un pro- 
blema que esta en mig del carrer, és un problema 
que esta en mig del camp, agreujat, encara, per- 
que 1’Estatut Interior de Catalunya és tan sols 
un projecte, i aquests articles 62 i 64, que as- 
seguraran als catalans l’exercici d’una justícia 
imparcial i gratuita, encara són una cosa il.lusd- 
ria dintre de Catalunya, són una cosa il.lusdria 
pels treballadors del camp, i aquests tenen 
presentades unes reivindicacions justes que exi- 
geixen ésser ateses. Jo tinc l’absoluta seguretat, 
per referencies particulars i oficioses, que el Go- 
vern de Catalunya s’en preocupa en primer lloc ; 
perd jo voldria, si la pregunta no la considera 
inoportuna, que el senyor Conseller de Justícia i 
Dret ens digui quina és la actitud i l’activitat 
del Govern respecte a aquest objecte, a l’efecte 
principal de tornar al camp la tranquiUitat que hi 
manca, perqui la confusió i la intranquillitat que 
hi existeix és una cosa que, en definitiva, perjudi- 
ca a la pau social i a la riquesa i economia de la 
nostra Catalunya. 

El Sr. P R E S I D E N T :  EI Conseller de Jus- 
tícia i Dret té la paraula. 

El Sr. CONSELLER de Justícia i Dret : Se- 
nyors Diputats : No considero inoportuna la pre- 
gunta que acaba de formular el senyor Galés, 
perd no essent inoportuna la pregunta, podria 
ésser-ho la resposta. Jo he d’anar en compte, en 
fixar els termes del que he de dir. EI Govern s’ha 
preocupat, i es preocupa molt seriosament d’a- 
questa qüestió; perd quant a la forma de plan- 
tejar-lo davant del Parlament, té una iniciativa 
qfie no té quant a la forma de mantenir-lo en 
el terreny dels fets i en el camp. 

Quant a la forma de plantejar-lo davant del 
Parlament, el Govern i aquest Conseller en nom 
del Govern, ha fet les gestions necessaries per pro- 
vocar que la Comissió Jurídica Assessora fes, amb 
tota urgencia, un projecte de llei. Aquest projec- 
te.de llei, segons les meves notícies-perquP cons- 
tantment estic intervenint en la forma que ho pot 
fer un Conseller, sense disminuir ni entrebancar 
l’activitat ni la llibertat de la Comissió Jurídica 
Assessora-, aquest projecte, esta molt avansat, 
i aquest Conseller creu poder anunciar al Parla- 
ment que no finir& el mes de mars que no hi hagi 
ací un projecte, no ja de la Comissió Jurídica As- 
sessora, sinó un projecte del Govern proposant la 
solució que considera més viable per a Catalunya 
i per l’estat dels fets que ha determinat el pro- 
blema dels arrendaments en matPria rústica. 

Quant a la situació de fet, també s’ha preo)- 
cupat aquest Conseller i ha fet gestions per a 
procurar que pogués venir el problema a la resa- 
lució del Phrlament en un ambient relativament 
de pau, d’aimistici, perd s’ha trobat amb que noi 
estava en les facultats ni del Conseller ni tan sols 
?el Parlament influir e n  quant a determinar sus- 
pensions, per exemple de deshaucisi, i ni en deter- 
minar altres activitats legals, perqui., en primer 
lloc, és una fun,ció que encara no ens ha estat 
traspassada i, en segon lloc, n’hi ha que no1 se’ns 

traspassaran. Aquestes són les funcioas, de de- 
terminar la legislació processal, que és aquella 
que s’hauria d’aplicar per venir la suspensió dels 
procediments que podria portar un trastorn en 
la vida material del camp mentre el Parlament 
vingui a resoldre aquest problema. No obstant, 
per les meves gestioins oficiolses, jo puc dir que he 
fet tot el que he pogut perque es produeixi en el 
camp una especie d’armistici, mentre el Pasla- 
ment determini. Si el Parlament, colm el Govern, 
procedeix amb rapidesa i energia, ]oi crec que 
totham, s’aguantara, que tothom es retindra, que 
tant els propietaris colm els treballadors compren- 
dran que na hi guanyaran resL plantejant en el 
camp un problema que pugui portar a l’atmosfera 
d’aquest Parlament un problema embolcallat amb 
sang. Crec que la pau convé a tots. Des d’ací el 
que ja he fet privadament ho faig públic. Encoma- 
na a tots, taRt al‘s rabassaires com als propietaris, 
que pracurin el manteniment d’aquejta pau de 
fet, d’aquest relatiu armistici a que hem arribat 
en aquests moments, sempre i quan es resollgui 
aquest problema amb aquella rapidesa que el GG 
vern té el propihit de procurar i que crec que el 
Parlament s’avindri a aprovar. 

El Sr. GALBS:  Demano per parlar. 
EI Sr. PRESIDENT : Té h paraula el se- 

nyar Galés, per rectificar. 
E1 Sr.  GALGS : Tan sds~  per agrair les pa- 

raules d’atenció que ha tingut el senyor Conse- 
ller de Justícia i Dret en explicar al Parlament 
quines són les actuacims en pro de la sollució d’a- 
quest problema que tant ens preocupa a tots,. I 
res més. 

Preguntes ajornades 

El Sr. PRESIDENT : Té  la paraula el senyor 
Commera. 

E1 Sr. CONiOlRERA : Senyors Diputats : Jo! 
vollia fer una pregunta respecte a la legalitat pres- 
supastaria i el funcionament actual del Cmissa-  
riat de la Casa Obrera ; perd no estant present en 
aquests moments en el banc del Govern el Com- 
seller d’Economia, senyor Mies, prefereixo ajor- 
nar aquesta pregunta per a quan estigui present 
l’esmentant senyor Conseller. 

Volia fer tan;bC una altra pregunta, que no 
tinc cap incoavenient en avanqar perd que també 
ajarnol degut a no1 trobar-se present el Conseller 
de Gmernació. Aquesta pregunta, que tan sd’s 
anuncia, fa referencia a la situa& lega: del ((Full 
Oficial,. 

EI Sr.  PRESIDENT : La presidencia té en 
compte I’interPs del senyor &morera en plante- 
jar aquestes, preguntes. 

L’aplicació de la Reforma Agraria a Catalunya 

El ST. VALLQS I PUJALS: Demam per 
parlar. 

EI Sr. PRESIDiENT : Té la paraula el senyor 
VallPs i Pujals. 

E1 Sr VALLES I PUJALS:  Senyors Dipu- 
tats : En la darrera sessib que varem celebrar, da- 
vant de I’apremi d’un termini dintre del qual s’ha- 
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vien de substituir o, millor dit, havien de cessar 
en llur carrec tots els Regidors que ocupaven el 
carrec per l’article zg, plantejarem aquest proble- 
ma i tinguérem la smt de que el nostre criteri fos 
coincident amb el dels Consellers de Govern, en 
el sentit de quP aquella situaciiu havia d’ésser resol- 
ta per una disposició respecte al particular. I avui 
ens permetem plantejar un problema semblant, 
respecte a una altra mati.ria : ens referim a l’apli- 
caci6 de la Llei de la Refolrma Agraria. 

E n  ordre a l’aplicació de la Llei de Reforma 
Agraria, esta transcorrent un termini, millor dit, 
está acabant-se ja aquest termini dintre del qual 
els propietaris que estiguin inclosos en algunes 
de les condicions que fixa la base cinquena de la 
Llei de Reforma Agraria, han de presentar una 
declaració de llurs finques a l’objecte de qui: aques- 
tes siguin inscrites dintre cl’un Registre que es 
portara per 1’Institut de Reforma Agriria de Ma- 
drid i perquP després d’estar inscrites en aquest 
Registre se’ls hi posi una anotació marginal pel 
Registre de la Propietat. L’omissió d’aquesta 
declaració, com saben els senyoí-s Diputats, esta 

cent del valor de la finca. Es reconeix el dret de 
denúncia i el denunciant és beneficiat amb la mei- 
ta t  del valor de la penyora. Aquesta disposició, 
senyors Diputats, ha produ‘it una gran inquietud 
en tots els sectors afectats per la propietat rural 
del nostre poble. 

Hi havia la creenfa general de qui. la Llei de 
Reforma Agraria, tal com es va aprovar en el 
Parlament de la República, no havia de tenir una 
aplicació definitiva en el nostre poble, per la raó 
de qui. les necessitats fonamentals a qui: princi- 
palment atPn la Llei de Reforma Agraria, no són 
sentides a Catalunya. Cal tenir en compte, en 
aquest aspecte, que en e1 nostre poble únicament 
per excepció existeixen els latifundis o les grans 
propietats, i tampoc a Catalunya existeixen grans 
zones de terreny inculte. A Catalunya, per mitja 
del rhgim d’aparceries i altres formes semblants 
de l’explotació de la terra, intervenen en la se- 
va explotació gran nombre de persones, i, en conse- 
qiiPncia, la terra esta repartida i no concentrada 
en poques mans. Per altra part, en la Llei de 
Reforma Agraria, hi ha un precepte que diu que 
pel que respecta a la finalitat principal de la ma- 
teixa, que és els assentaments, aquests no s’aplica- 
rien més que en la Manxa i en les províncies 
d’Andalusia i Extremadura. Per a aplicar-lo a al- 
tres províncies d’Espanya, era necessari que pren- 
gués nous acords el Parlament de 1’Estat. 

Tot  aixb ens feia creure que aquests aspectes 
de la Llei de Reforma Agraria no havien de tenir 
una immediata aplicació a Catalunya. Vivíem en 
la creenfa de quP la modalitat especial de la nos- 
tra pagesia, que és la base de l’aparceria i la ra- 
bassa, avia d’ésser objecte d’una nova llei. I en 
aquesta creenfa estaven els propietaris de Cata- 
lunya, quan ha vingut aquesta disposició que 
obliga a extendre aquestes declaracions, disposi- 
ció que, torno a dir, ha produit una gran inquie- 
tud en el nostre poble, fins al punt de quP tots els 
que estem en contacte amb els sectors rurals, amb 
la pagesia de Catalunya, sabem que, des de fa al- 
gun temps, la vida rural esta paralitzada, per- 

. 

I penada amb una penyora equivalent al vint per 

que els propietaris, que en llur gran majoria no 
són grans propietaris, sinó petits propietaris, pe- 
tits terratinents, senten una gran inquietud da- 
vant de l’obligació de fer aquestes declaracions 
que molts inclús no saben com han de fer-les. 

Afecta aquesta disposició, com ja hem dit, en 
la immensa majoria del casos, a petits propietaris, 
perqui: es dóna el cas paradoxal de qui: per un 
dels nombres compresos en aquesta base cinque- 
na, ve aquesta llei a afectar a Catalunya d’una 
manera molt més intensa del que afecta a altres re- 
gions espanyoles. Efectivament ; hi ha un nom- 
bre, en aquesta base, en el qual es diu que poden 
ésser expropiades totes les propietats que es tro- 
bin dintre del perímetre de 2 quil6metres al 
voltant de les poblacions inferiors a, 25,000 habi- 
tants, mentre els propietaris tinguin amillarada 
una riquesa no1 inferior a 1,000 pessetes anyals i 
mentre no curin directament la, seva propietat. 
I, com facilment pot comprendre’s, la disposició 
d’aquesta base afecta i ve a interessar el nostre 
poble, principalment als petits propietaris, car es 
dóna la paradoxa que, per la distribucib de la pro- 
pietat a Catalunya, la Llei de Reforma Agraria 
afecta molt poc a les grans propietats que estan 
compreses en zones despoblades, allunyades de les 
poblacions de 25,000 habitants. 

Per aquestes raons, repeteixo, hi ha una gran in- 
quietud i un gran malestar entre els propietaris del 
nostre poble, amb la particularitat que aquest males- 
tar i aquesta inquietud resulten, en definitiva, com- 
pletament inútils, tota vegada que de l’aplicació d’a- 
questa base no se’n derivari cap benefici per ningú i 
sí es determinar% en el sentit prictic una gran per- 
torbació per la contractació futura. 

Una persona intel4igent en mati.ries, i molt conei- 
xedora del regim de propietat del nostre poble, ha 
‘calculat que són uns 600,000 ei nombre de les pro- 
pietats a Catalunya a les quals afecta aquesta dis- 
posició, i han d’ésser, per tant, inscrites en aquest 
Registre, i amb relació a les quals s’han de presentar 
les corresponents instincies. I ha calculat aquesta 
persona a la qual alIudeixo que, havent-se de fer les 
declaracions per duplicat i havent d’anar reintegra- 
des amb un segell de ral, resulta que l’import de les 
despeses que per aquest concepte originari la dispo- 
sició, passen de les 300,000 pessetes. 

I davant d’aixh, jo pregunto: Podem restar im- 
passibles davant d’aquest fet? Pot el Consell de 
Govern de la Generalitat i pot el Parlament davant 
d’aquests fets, consentir (potser no és aquesta la pa- 
raula més adient), pot, davant d‘aquests trasbalsos i 
trastorns, restar impassible, quan tan pertorbada es 
troba la propietat del nostre poble en forma que sen- 
se benefici per ningú se li causa un gran mal? Nos- 
altres ja havíem parlat d’aquest problema, ja havíem 
fet unes suggestions respecte aquest problema al se- 
nyor Xirau, digne Conseller d’iigricultura, en el mo- 
ment en qui: virem fer les gestions sobre aquesta 
inatPria, i hem tingut la sort que el Consell de Go- 
vern de la Generalitat hi intervingués. 

Hi ha diverses maneres ~d’aconseguir que aquesta 
inscripció de finques, que aquesta declaració de fin- 
ques, pugui ésser ajornada, que es pugui buscar una 
suspensió d’aquest termini, que es pugui buscar la 
manera d’arbitrar un rnitji de no poder fer per ara 
,aquesta declaració sense que nosaltres haguéssim pres 

I 
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una determinació. Jo no vull plantejar avui el pro- 
blema de la Reforma Agriria a Catalunya, i de si 
aquesta llei, donat l’Estatut, és o no aplicable a Ca- 
talunya. Tampoc vui plantejar el problema de si 
aquesta llei, en el cas que es suposi aplicable a Ca- 
talunya, l’execució correspondrh al Govern de la Re- 
pública o al Govern de la Generalitat. 

Reconec que aixo és un problema, per6 en el fons 
prou interessant perqui: del mateix no es pugui f xmar 
un judici fins que no es tinguin tots els elements i fins 
que se n’hagi fet un estudi acurat. Jo per tant, tot 
i tenint sobre aquest problema la meva opinih. 110 crec 
que sigui ?quest el moment de plantejar el problema 
per a donar-hi una solucio de conjuu; o dt totalitat, 
perb sí que em sem!.la qr:e sense c.ntr;tr en ei fons 
d’aquest problema més important i iraliscedental, la 
Generalitat hauria de procurar qcxe restés ajornada 
aquesta declaració de finques i d’inscripcions que 4s 
conseqiihcia d’aqu?<ca declaració de finques i :iques- 
ta inscripció que és com31 p n  :la d’aquesta cleclaraci0. 

Amb aixb es gumyxia molt, i no s’hi perdria res. 
S’hi guanyaria l’estalvi de tot aques” trdsbais a y u t  
abans ra’he referit, I’espectacib d’aquesta inquietud 
que ha portat a la propietat nostra, que estalviaria 
inclús aquella despesa a qul: abans em referia i s’estal- 
viaria sobretot - i aixb és molt important -, s’es- 
talviaria sobretot el que ja restés sentat el pkece- 
dent, de qu6. restés comensada 1’apl:cacicj d’aquesta 
Llei pel Govern de la República abans que nosaltres 
tinguéssim format criteri definitiu sobre quina ha 
d‘ésser la resulthncia d‘aquest assumpte de fons. Fi- 
nalment, crec que respecte d’aquesta suspensió, no 
hi pot haver cap inconvenient, per quant de fet, mal- 
grat de les paraules que acaba de pronunciar el dig- 
ne senyor Conseller de Justícia i Dret, de fet nosal- 
tres sabem que a Catalunya estan ajornades moltes 
coses de la propietat rural, que esth ajornada de fet, 
sinó de dret, l’aplicacib de la llei i el compliment de 
les sendncies judicials ... 

.. . . 

Un Sr. DIPUTAT: Injustes! 
El Sr. VALLGS I PUJALS ... i que també esth 

ajornada la protesta, no pas justificada a la meva 
manera de veure. 

Un Sr. DIPUTAT: De mica en mica n’anirem 
parlant. 

E1 Sr. VALLGS i PUJALS: Per3 sí esth ajor- 
nat tot aix6 i entenc que s’ha de fer la regulació to- 
tal del problema del camp a Catalunya; que ha de 
venir un moment que, segons deia el senyor Coro- 
mines, haurem de tractar d’aquest problema de revisió 
total. 

Creiem que no hi perdríem res que s’ajornessin 
les coses que fan refercncia al problema agrari a Ca- 
talunya. Crec, per tant, que el Consell de Govern 
hauria de trobar la manera, sigui per acord directe, o 
sigui recabant l’acord del Govern de la República, si 
es creu necessari, que es pogués suspendre, o que es 
pogués ajornar sense prendre en conjunt altre criteri, 
aquesta declaració de finques que s’estd fent, fins que 
nosaltres poguem donar solució total i ddconjunt res- 
pecte aquest problema. 

El Sr. PRESIDENT: Té la paraula el senyor 
Conseller delegat : 

E1 Sr. CONSELLER delegat : L’abs6ncia del se- 
nyor Conseller d’Agricultura i Economia, per cau- 
sa tan justificada com una malatia, podria excusar- 
me de contestar a la pregunta que ha fet el senyor 

Vall& i Pujals. De totes maneres, la urgencia que ell 
ha fixat sobre el termini en qui. s’ha de fer la decla- 
ració de finques rústiques, als efectes de la Reforma 
Agriria, fa que jo, encara que no pugu contestar pot- 
ser amb aquella amplitud de coneixement amb qu6 ho 
faria el senyor Conseller, contesti, pero, de totes ma- 
neres al que ha expressat el senyor Vall& i Pujals. 

Ja he de dir, sense entrar ara en el fons de la 
qüestió, perquP en aixd potser p d r i a  haver-hi di- 
ferPncies de criteri, perd cenyint-nos purament i 
exclusiva a la qüestió de procedi 
em sembla, el que concretava, el 
i Pujals amb la seva pregunta d’ 
cumulació que parta el fer en un tennini breu les 
decjaracions de finques rústiques, que toltes les 

Generalitat ; de manera 
quest estímul, que de 
ja havia fet aquesta de 
neralitat, i realitzant aqu 
tit que el senyotr VallPs i 

E1 senyar VallPs s 
ment a I’inici d’aquest 
gia aquesta Cmselle 
Xirau, gestions que han es 
Consellers que desp 
he d’advertir al seny 
un 6rgan colnsultiu, 
ter d’assessorament 
.la C‘cinselleria del Departa 
és el Consell d’Agricultur 
cultura en ús, no sols dels 
bé dels seus deures, en aquest cas, 
aquest punt i va propolsar unes nwme 
tes, unes gestions a fer, i fou en aq 
que el Ccmscll se’l féu seu i ho port 
de M’adrid. 

No seria pas per envanir-nols 
m’agrada atribuir-me Pxits tan pet 
que potser contribuí amb aquesta g 
petit allargament que, amb l’excu 
les mateixes condicions d’i 
espanyol, agafant I’exempl 
que són les, més Ilunyaws, s 
fins al dia 2 del mes que ve. 
altres ens hem trobat da 
pregaria al senyal- VallPs 
rec, en el qual era impossible amb 1 
voluntat, fins al Govern de la Repúb,lica, que es 
pogués assollir aquesta demanda d’ampliació de 
termini, i aixd és que tenia indicat per una llei 
taxativa, per una llei votada al Parlament de la 
República amb tota solemnitat quan fou voitada 
la Reforma Agraria, que assenyala una sPrie de 
terminis, i es marca en la llei que al cap de 30 
dies, al cap d’un mes estricte, aleshores s’hauran 
de fer les declaracions. 

De manera que malgrat la bona voluntat que 
hi pogués haver per part del Ministre, i per part 
nostra, no podria fixar aquesta interpretació una 
vulneracib de la llei votada a les Corts de la Re- 
piiblica. De manera que les gestions eren fetes, 
perd can  que es tractava d’una qüestió de fet i 
que era ja una disposició taxatixa, una llei vota- 
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Carts de la República, sense una fevaca- 
mpossible fer-ha aleshores. 

Ara bé, nosaltres comprenem que hi pot haver 
amb motiu de la interpretaei6 d’aquestes declara- 
cions, nosaltres creiem que pot haver-hi un estat 
d’inquietud en el camp deis petits propietaris, de 
quP parlava el senyor Valles i Pujals. JCI he de 
dir que crec en aquest cas el més patribtic, ja pre- 

enyor VallPs i Pujals que es, sumés, res- 
est punt, amb nosaltres, és que aquest 

estat que podríem dir-ne de pertorbació, en lloc 
d’atiar-10. 

El Sr. T R I E S  DIE, BES : No ho atiem. 
ER delegat : Féssim el pos- 

perque nosaltres tenim el 
és una qiiestib de pro- 

x6 és el que convé dir 
ra, que no és més que una 

alles i Pujals, de manera 
així que Catalunya devia 

a agraria, resultava que 
era alIi on s’aplicava més. Nosaltres hem de dir 
que convé donar la sensació al nostre poble, que, 

-hi motius d’inquietud, hi ha d’ha- 
tranquillitat. 
t a la qiiestib de procediment; 
tib de f y s ,  noisaltres tenim també 

el nostre criteri, nosaltres creiem que pot venir el 
moiment d’enllacar la qüestió de la reforma agra- 

qiiestib de dret civil, i una vegada fet 
aquesta forma, poldríem nosaltres ma- 

teixos, per6 en el Parlament de la República, trac- 
tar d’aquesta qiiestib en el molment adequat. Po- 
dria ésser mult faci1 que l’opinió de la minoria 

os diferent sobre l’aplicacib de la re- 
de la que en aquest cas represen- 

res. Perd sabre la qüestió de prcrcedi- 
forma, sobre la tramitacib d’aquestes 

declaracions, jo pregaria a tota la mindia  que, 
en lloc d’estendre la inquietud dintre la nostra 
agricultura, doncs domés la sensacib que aquesta 

osa que representi cap perill ni cap ca- 
que sigui motiu de pertorbació#. 

PRESIDENT: Té la paraula ei senyor 
jals per a rectificar. 

Agraeixo al se- 
nyor Conseller delegat que hagi recollit el meu prec, 
sobretot estant absent en aquest cas per malaltia el 
Conseller d‘Agricultura. Agraeixo també les expli- 
cacions donades respecte al particular, perd insistei- 
xo en el meu punt de mira. Reconec que el Consell 
de Govern i el Conseller d’Agricultura, com deia el 
senyor Pi i Sunyer, han fet totes les gestions neces- 
slries per aconseguir l’ajornament del terme conce- 
dit per l’Institut de Reforma Agriria en compliment 
de la llei per a la declaració d’aquestes finques. Perb 
jo no plantejava aquest problema en aquests termes, 
perqu; en aquests termes hem de convence’ns que el 
problema no té solució. Plantejat en aquests termes, 
no hi ha més remei que arribar a la solució que ex- 
plicava el senyor Conseller delegat; perquP la llei 
és fatal, ja que dintre de trenta dies han d’estar fe- 
tes aquestes inscripcions o declaracions, i per tant, 
no hi ha manera de vulnerar la llei. Per6 jo plan- 
tejava el problema en termes diferents. Jo deia: no 
diguem que aquesta llei no és aplicable a Catalunya ; ’ 

ALLES I PUJALS: 

reservem-nos respecte d’aquest particular fins a tenir 
feta la regulació comple 

El senyor Coromines acaba de parlar-nos de la 
imminkncia d’una llei que es promulgar& abans del 
mes de marc, i que comprPn la totalitat d’aquest pro- 
blema. 2 Com es compagina la presentació d’aquest 
projecte de llei que estudia el Govern de la Cenera- 
litat amb el compliment que ja haurem €et de la Llei 
de la República respecte a aquesta matirria? Aixb és 
un problema d’índole pública, d’inter6s públic, i, avui 
per avui, tingui la seguretat el senyor Pi i Sunyer i 
tot el Consell, sense pensar en propietaris, en ar- 
rendataris, en rabassaires, pensant només en l’interks 
públic i en l’inter6s de Catalunya. Aquest problema 
també ve lligat amb ei de la contribució territorial, el 
traspas o cessió de la qual també ha de venir. Quin 
lligament té aixb amb la inscripció d’aquestes fin- 
ques als efectes de la reforma agraria. 

Crec que aquestes declaracions i les inscripcions 
subsegüents prejutgen una pila de coses que després 
ens poden privar la llibertat dels nostres moviments. 

Per altra part, el senyor Pi i Sunyer sembla que 
li restava importancia a aquestes declaracions ; no 
obstant, jo invito al senyor Pi i Sunyer i al Conseller 
de Justícia i Dret a precisar que em digui qui re- 
presenta una nota marginal en la darrera inscripció 
de domini de cada una de les 600,000 finques de 
Catalunya que aniran compreses .en aquest registre. 
De manera que per la propietat representa un tron- 
toll que justifica l’alarma que aquestes declaracions 
han produit, sobretot tenint en compte el convenci- 
ment íntim que aquest trasbals i aquest trontoll és 
produ’it sense necessitat, perqu2 no s’arribara a im- 
plantar la Reforma Agriria a Catalunya, de qu6 
aquestes 600,000 finques ... 

E1 Sr. LL’UHf : Esta segur V. S. que són 

e la qiiestij agriria. 

600,000 finques ? 
E l  Sr. VALLRS I PUTALS : Senyor Lluí : A 

Girona-hi ha aquí prou Diputats que ho saben- 
hi ha 65,000 rebuts de contribució rfistica que es co- 
bra cada trimestre. Es que realment es desconeix 
la trituració de la propietat rústica a Catalunya ? 
He dit que a Girona hi ha 65,000 finques ... 

El  Sr. CANTURRI : Per6 65,000 multiplicat 
per 4 no són 60,000, noi arriba ni a la quarta part. 

El Sr.  VALLBS I PUJALS : Es que la pro- 
víncia de Girona és la més petita.. . 

E l  ST. LLUHf : Em sembla una mica grossa la 
xifra. Els coneixements de V. S. en aquestes 
qiiestions tots sabem que s6n més profunds que els 
nostres, perque les qiiestions del Registre de la 
Prupietat les coaeix.. . 

E l  Slr. VALL$S I PUJALS : Senyor Lluhi, 
és molt fácil! perquP porto 26 anys en l’exercici de 
la professió i afortunadament S. S. no pot portar- 
las. Aquestes dades de 60,000 propietaris, afectats 
per la Reforma a Catalunya, he dit que les havia 
donat una persona molt coneixedora de la madria, 
i com ho ha,dit en un acte publicat i ho han por- 
tat tots els diaris, no haig d’ocultar que aquesta 
persona és el secretari de l ’ h t i t u t  Agrícola Ca- 
tala de Sant Isidre. (Rumors.) En una conferen- 
cia pública va dir que aquesta llei, aquestes ins- 
cripcions( afectaven a 600,000 finques de Cata- 
lunya ; per6 el cas és igual que afecti a 600,000 
com a 300,000, com a IOO,OOO. E1 problema és el 
mateix. 
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Vull acabar, per no fer-me pesat, insistint prop 
del senyor Conseller delegat, respecte al meu prec, 
que no ens limitem a cercar un ajornament en 
aquest termini, sinó precisament anar a un ajor- 
nament partint de la base que avui per avui ens 
convé mantenir encara aquesta reserva per saber 
si aquesta llei ser& aplicable o no s’aplicarh, qui 
I’aplicarh, si el Govern de la Generalitat o el Po- 
der de 1’Estat Central. 

Finalment, em cal dir al senyor Conseller de- 
legat que nosaltres no fomentem aquesta alarma, 
aquesta inquietud, sinó que, al revés, nosaltres 
procurem aquietar-la i que respecte de nosaltres 
no hi trobareu més gestió que una bona disposició 
per tot el que sigui convenient a l’interPs públic. 

E1 Sr. PRESIDENT : EI senyor Conseller de- 
legat té la paraula, pregant-li que tingui en c m p t e  
que aix6 és una pregunta i no una interpel.laci6. 

E1 Sr. CONSELLER delegat : Unicament 
dues paraules, perqui. crec que el senyor V a k  
i Pujals no s’ha fet carrec de l’abast de la contesta- 
ció quan jo li he dit que malgrat la millor bona 
voluntat del Ministeri de la Governació de la 
Repfiblica, era impossible fer-ho, tant en el sentit 
de l’ajornament com del desglossament, perqui. 
nosaltres, avui per avui, ens trobem en un estat 
de fet, j aquesta llei votada per les Corts de la 
República no es pot vulnerar. De manera que ens 
hem de sotmetre. Aixd només representa un as- 
pecte de tramitació que s’ha de complir, no pre- 
jutja la qiiestió i nosaltres ho interpretem així : 
que la tramitació que s’exigeis, votada pel Par- 
lament de la República, i que cal complir, no pre- 
jutja el fet que les declaracions fetes ,hagin de 
complicar una possible aplicació de la Reforma 
Agrhria a Catalunya ni molt menys. 

Per altra part he de dir que mai ha estat en el 
meu hnim fer una al.lusió en el sentit de creure 
que la intervenció de V. S.  tendís a fomentar 
aquell estat d’inquietud en parlar d’aquest as- 
sumpte. 

€$I que sí he de dir és que hem de procurar 
mantenir entre tots un estat de tranquillitat, 
perquP el poble tingui la sensació que aixa és 
una pura qüestió de trhmit. 

La ,data de les eleccions municipals 

El Sr. PRESIDENT: E1 senyor Vcntosa i Cal- 

E1 Sr. VENTOSA i CALVELL: Per a adreqar 

Com que esti anunciada per al darrer diumen- 

vell té la paraula. 

un prec al senyor Conseller delegat. 

ge d’abril la celebració de les 
a tota Espanya i com que en vi 
tany a la Generalitat tot el relath a quest  r&gim, 
que ha estat traspassat ja a la Generalitat, no podem 
saber, si no ve una declaració de Govcrn, si les eíec- 
cions municipals se celebran també a Catalunya per 
a la retlovació d’Ajuntaments, c0.n se celebrar211 
a la resta d’Espanya ; i en cas de cd4xdt--se, no 1’0- 
dem saber si la renovació dels Ajuntaments seri d’una 
meitat o de la seva totalitat, i aquesta reno- 
vació i eleccions, per quin sistema es- 
Jo no sé la forma com se celebraran 
la data, i és í6gic que sotmeti, aixi, ai 

verificaran. 
ni tampoc 
Parlament. 

Evidentment, si hi ha é’haver una r.ova Llei muni- 
cipal, i segons les mev s notícies, perque s’ha fet pú- 
blic, hi ha una Comissio Jurídica Assessora que s’ocu- 
pa de la seva preparació i aquesta llei ha de venir al 
Parlament dintre un termini breu, quasi inmediata- 
ment després de la discussió de 1’Esktut interior de 
Catalunya, resultaria una mica anormal que no es fes- 
sin les declaraciins a qu6 abans m’he referit i no tinc 
inconvenient a avanqar aquest criteri ; per6 en fi, si- 
gui corn sigui, és evident que tots tenim dret a codi- 
xer el pensament del Govern respecte a aquest punt, 
ja que és clar que no pot ésser privilegi d‘un partit 
conPixer si s’han de celebrar i.quan s’han de celebrar 
unes eleccions, i si aquestes han de celebrar-se per 
un sistema o per un altre. Per conZixer aix6 i també 
perqui: ho conegui tothom, m’he perrn6s adreqar-me 
al seiiyor Conseller delegat. 

El Sr. CONSELLER delegat: Permet& el se- 
nyor Ventosa i Calvell que contesti la seva pregunta 
d’una manera categdrica, malgrat no satisfaci segu- 
rament la seva curiositat. 

Primerament, he de ratificar el que ja sabeu tots 
i és que efectivament, pertany a la Generalitat la de- 
terminació de la data en qui: s’han de celebrar les 
eleccions municipals i la forma en qui s’ha de fer la 
renovació d’Ajuntaments de manera que la Generalitat 
sesi la que decideixi. 

El Govern hazlri de fer en tl moment oportú una 
declaració sobre aquest particular, per6 no crec que 
sigui aquest el moment de fer-la, si bé jo anuncio 
de totes maneres que aquesta declaracid ser& feta amb 
l’avenq necessari perqui: conegui el senyor Ventosa 
i no pugui dir que el fet de no anunciar-ho represen- 
tava un av’antatge per a un partit determinat. 

Amb tot, d’aquí a la data de les eleccions hi ha 
temps suficient perqu& tot i no fent aquesta declara- 
ció ara, pugui produir-se .amb el suficiknt avenq perquit 
les eleccions no s’efectui’n en un r&gim de desigualtat. 

Altrament, no ha d‘dsser objecte aix6 d‘una de- 
claració de Govern, des del moment que s’han de 
tractar diversos punts que afecten al sistema electo- 
ral i que poden afectar també a la composició muni- 
cipal, per6 aquest assumpte sers portat al Parlament 
perquit aquest el discuteixi i resolgui. De manera que 
el Govern, sense necessitat de declaracions, amb l’an- 
ticipació deguda i en el moment oportú, portar& la 
qüestió a la deliberació del Parlament. 

EI Sr. VENTOSIA .I CALVELL : c Podria 
dir-me el senyar Pi i Sunyer quan judicar; 1’0- 
portunitat d’aquest moment ? PerquP en definitiva 
resultarh que nosaltres, en les nostres relacions 
amb el Govern de la Generalitat, estem en una si- 
tuació d’inferioritat a la que es troben en general 
tolts els espanyols en relaci6 amb el Govern de 
la República, ja que fa temps que el Govern de 
la República té declarat, d’una manera categ6- 
lica, el seu pensament sobre la celebra& de les 
eleccions municipals, i he de fer notar també que 
estem a darrers de febrer i, per consegüent, per 
arribar al darrer diumenge d’abril, que és la data 
fixada per a la celebració’ de les eleccions munici- 
pals a la resta d’Espanya, manquen scllament dois 
mesos. No sembla, doncs, excessiu el termini per- 
qui. coneguem noSaltres quin és el pensament del 
Govern de la Generalitat sobre la celebraci6 de 
les eleccions. Pkr tant, el. senyor Conseller 
que es manifesti en aq ntit i a la vegada 
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ificar que em sembla el seu criteri d’una 
reserva, jo diria, massa autocratica, en reservar-se 
la determinació de l’oportunitat per a fer unes de- 

ano, doncs, al senyor Coaseller delegat, 
que, si no és en aquest moment, en un termini 
breu, tingui la bondat de dir-nos quin és aquest 

per tal  de saber a quLatenir-nos, per- 
cmeríem el perill ja indicat de descob 

nsiixer el termini per a la celebracib de les elec- 
cims. 

F a  pacs dies, en el Full Ofickl vaig llegir 
la ressenya d’uns actes en els qualsl va prendre 
part l’hanorable senyor President de la  Genera- 
liat, junt amb algun senyor Conseller, fent uns 
discursos que podríem qualificar de pre-electorals 
i en els quals es feia referhcia a, la celebració im- 
minent de les eleccions ; i jo voldria que no fossin 
ells sols a saber si s’ha de fer o noi aquesta pro- 
paganda, sinó que n’estiguéssim assabentats igual- 
ment tots i per aix6 demano allConseller delegat 
qpe faci aviat aquesta declaracib i no trigui en cm- 
siderar l’oportunitat del moment per a fer-la. 

E l  SI.. CONSELLER delegat : Rectifico breu- 
nt  per a indicar al senyor Ventosa i Calvell amb 
rPncia a quP el Govern de la República havia 

precisat j a  totes les qüestions que feien referhcia 
a les eleccions municipals el me’s d’abril, que so- 

VELL : Dues, la 

delegat : Aquestes, no 
n de la República. P’u- 

minat la qüestió, de 
t a t ;  perd no la for- 

altres detalls. 
CiAbVELL:: Per6 el 

a menys perque no diu 

legat : Per6 vaig a 

NTOSA I CALVELL : Si em val 
el Govern de la República, ja es- 

ERA : Per6 les eleccionsl s’han 

Sr. CONSJ3LLER delegat : Hi ha una 
molta impolrtancia i amb la qual no 

avern de la República. Nosaltres 
e discutir 1’Estatut interior i no sa- 

era la marxa i el ritme que desenrot- 
s del Parlament en relacit a l’a- 

otes les lleis, municipal, electolral, 
o bé si ser& part de la llei municipal i part de la 

electonal. I com que aixci d e p h  del treball 
uest Parlament, i ha d’influir en la forma 
han. de poder fer-se les elecCiom, entenc que 

an sigui possible realitzar la tasca legislativa 
uest, serh arribat el moment oportú per a sa- 

curiositat del senyor Ventosa i Calvell. 
teix0 en que noisaltres farem aquesta de- 
i en que portarem l’assumpte al Parla- 

ent amb una anticipaci6 suficient perquZ no’ es 
reure que existeixen desigualtats entre 

partits polítics. Ara bé,-el fet de quP 
actes públics rta vol dir res perque la 

s sobre el que hagi de passar. 

peraré satisfet. 

mateixa Lliga realitza actes púb~lics i nosaltres 
no creiem que siguin d’un carAter pe-electoral ; a 
part de que poden fer-se i mai podran interpretar- 
se com a una diferencia de tracte per a un partit 
polític en relació als altres. 

E l  Sr. VENTOSA : Crec que el senyor Pi i 
Sunyer canvindra amb mi que la seva coatestació 
no és d’una precisió1 excessiva. 

El Sr. CONSELLER delegat : I noi ha vd-  
gut ésser-ha Ja ho he dit de primer. 

E l  Sr. VENTOSA I CALVELL : A més de 
la manera de precisió, li hauré de dir que aixb 
que depengui l’ajmament o el no ajornament de 
les eleccims del ritme que segueixi el Parlament, 
ja ho qualificaria, sense voller dir una frase que 
semblés poc respectuosa, diria que sembla una 
broma. PerquP en realitat el mateix senyor Pi i 
Sunyer no creu que aixd depengui del ntme que 
porti el Parlament. 

E l  Sr. COlNSELLER delegat : Noi, no he dit 
aix6. 

E l  Sr. T R I E S  DE BES : D’altres ritmes. 
E l  Sr. VENTOSA I CALVELL:  Sinó d’al- 

tres consideracions distintes, perque per altra 
part, sigui la que vulgui la solució que prengui el 
Govern, s’haurii de portar al Parlament un pm 
jccte de llei a discutir. 

E l  Sr. COlNSELLER delegat : Perd si ja ho 
he dit, senyor Ventosa! 

E l  Sr. VENTOSA : Tant  si s’ajoma com si 
no s’ajwna, perque de totes maneres no pot resol- 
dre’s, al Consell de Govern, sinó al Parlament. 
Per consegüent, no depPn del ritme, ja  que de 1 
totes maneres ha de venir el projecte de llei al 
Parlament i aquest projecte de llei s’ha de dis- 
cutir. 

EI Sr. LLUHI : Noi és necessari aquest proc 
jecte de llei, perque sinb es presenta aquest pro- 
jecte de llei regira la legislaci6 general. 

E l  Sr. VENTOSA I CALVELL:  Que aixb 
ha digui el senycw President. 

EJ Sr, TRIES DE BES : F a  ja mes i mig. 
E l  Sr. CANTURRI : Que teniu por de na po- 

der preparar-vos ? 
E l  Sr.  VENTOSA I CALVELL : Per a mi 

el senyor Lluhí té sempre molta autoritat, perd 
en tindria molta més aixa que ha dit si ho1 digués 
essent Cap del Consell Executiu, que era com ales- 
holres s’ anomenava. 

El Sr. LLUHI: 
E1 Sr. VENTOSA: 

El Sr. LLUHI: 

El Sr. VENTOSA I CALVELL: Amb quk hi 1 

I 
’ 

Aixb no té res a veure. 
Aquesta és una interpreta- 

I amb la qual V. S .  esti con- 
ció que eiii donava la vostra senyoria. 

forme. 

estiguem conforme el senyor Lluhí i jo no s’avanqa 
ires : ha d‘estar-hi conforme el Govern. De manera 
que si el senyor Pi i Sunyer, el senyor Conseller de- 
!legat, em diu: Jo crec que, en efecte, si no es pre- 
senta cap projecte de llei, si el Parlament no diu res 
i el Govern no diu res, tindrA lloc una renovació 
biennal al final d’abril, l’últim diumenge d’abril, d’a- 
cord amb la llei vigent, potser ens posarem d’acord i 
tindrem un criteri. Per6 avui no sabem quk hi ha. 
i Pensa aixb, ei senyor Conseller delegat ? 2 Pensa 
una altra cosa diferent? Com que no hi ha pitjor mut 
que el que no vol parlar, jo no m’entestaré ara a fer- 

l 
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li dir el que no vol dir, perb el que sí sostindré i em 
permet& que li digui el senyor Pi i Sunyer, és que 
po podem estar, quan manquen dos mesos per a la 
celebració de les eleccions municipals, amb la inse- 
guretat de no conhixer quin seri el pensament del 
Govern. Jo en tindria prou amb quh el Govern de la 
Generalitat tingués el mateix respecte que el Govern 
de la República té amb l’opinió del seu país ; és a dir, 
Que ens comuniqués almenys aquestes dues coses es- 
.semials : primer, c tindrA lloc la renovació ? Segon, 
,i seri total o seri parcial ? Quan tinguéssim aixb, po- 
dríem aleshores demanar precisió sobre els altres 
punts, perd almenys tindríem quelcom, sabríem si 
les eleccions s’han de celebrar o no i amb quina ex- 
tensió s’han de celebrar. Per consegüent, jo  torno a 
.insistir, i hauré de tornar a insistir totes les vegades 
que la resistPncia del Govern a contestar aquesta 
pregunta ho faci necessari, per veure si nosaltres 
podem conkixer qui: és el que ha de passar en ma- 
tkria tan important com és la renovació dels Ajun- 
taments de Catalunya. 
I El Sr. CONSELLER delegat: Demano per 
parlar. 

Té la paraula el senyor 
Conseller delegat. 
I El Sr. CONSELLER delegat: Dues paraules. 
.Els hibils esforgos del senyor Ventosa no faran sor- 
tir-me exactament del que he dit en la primera con- 
testació. 
4 Ja es veu ; ja es veu! 

El Govern té el 
propbsit, ho repeteixo, en un termini breu-de ma- 
nera que no és conseqiihncia dels esforgos del senyor 
$Ventosa que jo ho digui ara, perqu6 ja ho he dit la 
primera vegada-, en un termini breu i amb l’antici- 
pació suficient ... 

El Sr. VENTOSA: J uncio al triomf de 
$fer-li dir, si és que realment V. S. ho diu. 

El Sr. CONSELLER delegat: Ho he dit ja la 
primera vegada. De manera que el Govern té el pro- 
p6sit de fer aquesta declaració amb anticipació sufi- 
cient perqu? tots els arguments de V. S. no tinguin 
base, perquh hi hagi una igualtat de tracte i no es 
pugui sospitar que hi hagi cap desigualtat entre els 
diferents partits polítics, per6 creu el Govern que en 
aquest moment, avui encara, no és el moment oportú 
de dir-ho. 

En referhcia a all6 que el senyor Ventosa in- 
trepretava una mica extensivament, quan ja deia 
que crPiem nosaltres que el ritme que tingués, Ja 
discussió del Parlament era el que havia de deci- 
dir si s’ajmaven o no les eleccions, he d’aclarir 
que no és aixb el que ja  deia. Ja deia que el ritme 
que tinguessin les discussions padament3ries era 
un factm més a tenir en compte e n  aquest plante- 
jament del prablema i que quan nasaltres veiés- 
sim quina era la marxa legislativa, del Parlament, 
tindríem un altre factor pel qual nosaltres fa- 
ríem més general el problema i podríem resoldre 
amb un caracter més de totalitat. Aixa ser5 aviat 
(exactament com havia dit abans) en un t m i n i  
breu, que donara a la Minoria que el senyor Ven- 
tosa representa totes les garanties d’igualtat ne- 
cessaries. El Govern far2 la declaració oportuna, 
per6 creu que avui, per les circumstancies dites, 
encara no és el manent de fer-la. 

El Sr. PRESIDENT: 

El Sr. TRIES PE BES : 
El Sr. CONSELLER delegat : 
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Els honors militars al President de la Generalitat 

E l  Sr. PRESIDENT:  ”E la parada el se- 
nyar Ruiz Ponseti. 

El Sr. RUIZ PONSE?TI: M’he de permetre 
adreGar un prec al senyar Conseller delegat que fa 
refarancia a un Decret recent del Ministre de la 
Gherra de Il,a República, en el qual s’estableixen 
els honors militars que corresponen, al President de 
la Generalitat de Catalunya. Em fixo en aquest de- 
tall - tan insignificant, dels honors militars - 
que és una cosa que jo, personalment, i la nostra 
Minoria creiem absolutament sobrera, perquP 
aquests honors militars no sollament representen 
una cosa ja envellida, sinó que a més per a nas- 
altres representen un mancament a la dignitat hu- 
mana dels soldats, car no creiem que cap ciu- 
tada hagi de rendir honors, ni hagi de presentar 
armes a un altre ciutada, encara que aquest altre 
ciutadh sigui el mateix President de la Generali- 
tat  - em fixo en aquest detall perquP, ultra dema- 
nar nosaltres la renúncia d’aquests honors des d’a- 
quest punt de vista exdusivament hum2 volem 
demanar aquesta renúncia des d’un. altre punt de 
vista que potser per a vosaltres ser& més accepta- 
ble. Aquest altre punt de vista és que a en insti- 
tuir-se aquests honors militars pel Ministre de 
la Guerra de la República, jo crec que hi ha hagut 
un mancament a la categoria que ha de mer2ixer 
el President de la Generalitat de Catalunya. E m  
permetré llegir - i si dolno importancia a aquest 
fet, que jo crec que, en si, no en te cap, li dono 
exclu,sivament com a símptoma de manca de COT- 
dialitat per part del Ministeri de la Guerra de la 
República a les altes institucions de Catalunya - 
e’ Decret en el qual, després d’una breu part ex- 
positiva de prbleg, diu l’article primer com se- 
gueix : cArticle primer. Al President de la Gene- 
ralitat com a representant del Govern de $la Repú- 
blica Espanyola a la regió autbnma cata*am, es 
rendiran per les faces  de 1’ETxPrcit els, següents 
ho1nors.D Aixb que segueix és una part tecnica que 
és difícil de traduir i per tant la llegiré en caste- 
lla. aArma sobre el hombro y toque de marcha mi- 
litar (Rialles.) en 10s puntosi de dicha Región en 
que no se hallen el Presideate de la República, el 
del Cansejol de Ministros o las Minjs,tms de la 
misma ; arma descansada (Rialles.) en 10s lugares 
de la expresada regi& en que se encuentre algu- 
na de las personalidades antes Citadas.n 

El Sr. CASANOVETS : 2 Que potser trobeu 
anticivil que el poder militar abaixi les armes da- 
vant la supremacia del poder civil ? 

E l  Sr. RUIZ I P0NS;ET’I : La lectura d’a- 
quest article divna la sensació1 als que noi coneguin 
la part t2cnica d’aquest aarma sabre el hombrm 
que al President de la Generalitat se li concedeix 
una categoria inferior dintre de Catalunya als 
ministres de la República. Aixb, des del punt de 
vista de la jerarquia jo crec que no és acceptable, 
que representa senzillament una manca de cordia- 
litat, i com que el President de la GeneraEtat na 
pot respondre demanant un augment dels honors, 
pot respondre dignament fent-ne renúncia en tots 
els casos. Per6 hi ha més, ; com que no entenia la 
part tilcnica d’aquest Decret, vaig voler documen- 
tar-me i vaig voler mirar perque no em recordava 
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de quan vaig fer el servei militar, en qu? consistia 
aquesta gradació d’honors i he trobat com a llibre 
de text una cosa que es titula uInstrucci6ln de 10s 
cuotas en las essuelas militares,,. (Rialles.) Diu : 
ctHojnores ; Arma presentada e himno nasimalu. 
Aquest és  el primer grau. ((Arma sobre el hombro 
e himnm. Aquest és el segon grau. Anem a veure 
a qui correspon el primer grau ; el primer grau 
correspon a banderes i estendards. saps d’Estat, 
ministres, ambaixadors i Alt co’missari al Marrac. 

I al President de la Generalitat se li donen ho- 
nors de segon grau, és a dir, inferiors a 1’Alt c m i s -  
sari al Msrrcuc. (Rialles.) E m  sembla que amb tot 
aixb haurien d’acceptar el meu prec de quP e1 Presi- 
dent de la Generalitat faci renúncia generosa i 
immediata a aquests honors que representen un 
mancament a la dignitat de Catalunya. Res, més. 

El Sjr. CONSEIAER delegat : Demano, per 
parlar. 

EI Sir. PRESIDENT: El senyar Conseller 
delegat té la paraula. 

E1 Sr. CONSELLER delegat: El nostre com- 
y senyor Ruiz Ponseti, en llegir el Decret en el 

qual es fixen els honors del President de la Gene- 
ralitat, i crec en les seves paraules anteriors, ha es- 
mentat que aquests honors se li feien com a repre- 
sentant del Govern a la regió autbnoma, o sigui que 
era un afer que en si escapava a la nostra jurisdicció. 
El Consell de la Generalitat indubtablement ha ha- 

e concixer aquest decret; ha hagut de discutir 
aquest decret i fer-se un criteri i aquest criteri 
vull amagar al senyor Ruiz ni al Parlament que 

nvenciment que tenim nosaltres de qui: 
t de la Generalitat ha d’estar investit 
ctes en els quals prengui part, del mhxim 

quest és el criteri que té el Govern; de 
totes maneres ell creu que sobre un acte, una decisió 
del Govern de la República quan es refereix ,al Pre- 
sident de la Generalitat, com a representant seu, no 
6s per nosaltres, pels que formem el Govern i en 
tenim la responsabilitat, en aquests moments inotiu 
,per a comentar-la, fer-ne la crítica ni dir una opinió 
sobre el particular en el Parlament. Tenim nosaltres 
aquest criteri, perb creiem que aquest criteri ha de 

serh el momm 

prec de qui: el President de la Generalitat, sense que 
aixb representi en cap cas un rompiment ni tan sols 
una manca de cortesia al Govern de la República, fes 
renúncia pública a aquests honors de segona catego- 
ria. Nosaltres creiem que ja que sembla que estem 
vetllant entre tots un malalt que no vol soroll i el 
Govern no s’atreveix a qui: el President de la Gene- 
ralitat faci renúncia pública a aquests honors de se- 

Precs i preguntes, 1n 
1’Estatut orghnic inte 
ment passa a reunir-s 

(S’aixeca la sessió 
tarda.) 

i- 

e la Casa de Carit 




