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CONSELL GENERAL 
CONSELL GENERAL DEL 21 DESEMBRE 1977 

A les 8 de la tarda es reunien, per primera vegada els conse
llers del nou Consell General, elegit pel II Congrés del Partit. 
El punt central de l'ordre del dia era l'elecció del nou Secre
tariat General. 

Després de designar una Mesa d'edat i de donar lectura als resul 
tats de la votació del Congrés per la designació del Consell Ge
neral es passà a les proposicions de candidatura del nou Secreta 
riat General. Cada conseller podia votar dotze noms, per donar 
entrada a tres noms de possibles minories. 

Al principi de la reunió s'havien presentat tres llistes, una 
signada per Ignasi Urenda, una segona per un representant de la 
Federació de Girona i una tercera per Isidre Moles i Pasqual Ma-
ragall. 

Després d'un llarg debat sobre la concepció de les llistes presen 
tades i el recolzament de certs noms per determinats consellers 
el Consell General passà a l'elecció del Secretariat General. 

Els quinze elegits, per ordre alfabètic són els consellers segü
ents: Enric Adroher-Gironella, Joan Alamillo, Lluís Armet, Jaume 
Casanovas, Xavier Guitart, Rafael Madueño, Eduard Martín, Marta 
Mata, Raimon Obiols, Josep M. Raurich, Joan Reventós, Josep M. 
Sala, Narcís Serra. Josep Ignasi Urenda i Antoni Verdaguer. 

A la demanda del Consell General el Secretariat General elegit va 
ésser ratificat pel propi Consell General. 

CONSELL GENERAL DEL 7 DE GENER 19 78 

L'odre del dia comprèn cinc punts fonamentals 

- Organització i funcionament del Consell General 

Quatre documents han estat enviats als consellers: un signat per 
Raimon Obiols, un segon per Carles Monner, un tercer per J. Baye 
rri i un quart per un col·lectiu entre els quals es troben Rafa
el Madueño i Marcel Genestar. A la demanda de la Mesa provisio
nal els quatre documents són presentats i resumits davant del Con 
sell General, del funcionament i de la composició d'aquestes co
missions, i de les noves responsabilitats de la Mesa del Consell 
General. 

Es procedeix a un debat general en el que prenen part un nombre 
important de consellers. Una sèrie de idees i de proposicions tro 
1 - un llarg consens en el sí del Consell: les possibles comissi-



ons serien comissions del Consell; aquestes comissions serien de 
treball i no executives; el seu objectiu seria l'el.laboració 
d'un conjunt d'estudis i de propostes, que una vegada discutits i 
aprobats pel Consell General passarien a formar part de l'estratè 
gia política del partit; aquestes comissions treballarien en con
tacte directe amb les secretaries del Secretariat General. La Me
sa del Consell General seria l'òrgan animador y coordinador de 
les comissions creades. 
Una vegada el debat acabat, el Consell General va decidir que la 
Comissió de Redacció del Reglament del Consell General, prevista 
en un altre punt de l'ordre del dia, fos encarregada de donar for 
ma orgànica i estatutària a les proposicions presentades en el 
transcurs del debat. 

- Elecció de la mesa del Consell General 

Són elegits els següents consellers: 
Isidre Moles 
Artur Fernández 
Joan Prats 
Josep Vegara 
Jaume Bertran 

- Elecció de la comissió de redacció del reglament del Consell Ge
neral 

Són elegits els consellers següents: 
Jordi Parpal 
Francesc Casares 
Pasqual Maragall 
Juanjo Ferreiro 
Albert Batlle 
Raimon Obiols 
Rafael Madueño 

Aquest dos darrers, membres del Secretariat General són incorpo
rats a la Comissió en tant que autors o co-autors de proposicions 
presentades per escrit al Consell General. 

Donada la urgència d'un Reglament que asseguri el funcionament 
del Consell General, aquest aproba les següents proposicions: 
1. La Comissió de Redacció del Reglament redactarà en el termini 

de 10 dies una proposta sobre les Unies generals d'un projec
te de Reglament, proposta que serà enviada a tots els conse
llers, per permetre als interessats les consultes necessàries 
i la redacció de possibles esmenes. 

2. Un projecte definitiu de Reglament serà inscrit a l'Ordre del 
dia del proper Consell General i serà 1'objecte d'un debat i 
de la decissió del Consell General. 

- Estructura i tasques del Secretariat General 

Josep M. Sala, responsable d'organització, administració i finan
ces del Secretariat General presenta el repartiment de tasques i 
responsabilitats de direcció en el conjunt del Secretariat Gene
ral. 
La informació del Secretariat General es objecte d'un ampli debat 
Una sèrie de consellers consideren que certes atribucions de tas
ques mereixerien un protagonisme més marcat, amb responsabilitats 
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més precises i més individualitzades. Però tinguent en compte que 
el Secretariat General és un òrgan de responsabilitat col·legiada 
i que les estructures d'organització són sempre sotmeses a possi
ble revisió, el Consell General dona la seva aprobació al reparti 
ment de tasques proposat. 

- Informacions polítiques 

Lluís Armet, en nom del Secretariat General, presenta tres grans 
grups d'informacions de caràcter polític: 
1 - En l'àmbit de la Generalitat 
2 - En relació amb les eleccions sindicals del 10 de Febrer 
3 - En relació amb les propostes de pactes, estil Moncloa, a ni

vell comarcal i de municipis. 

- La darrera crisi en el si de la Generalitat ha estat seguida 
probablement per tot el partit a través de la premsa. Hi han ha 
gut moments de gran tensió. Els socialistes s'han trobat sols 
enfront del President i de la resta de partits polítics en la 
defensa de l'Assemblea de Parlamentaris. Ha estat una batalla 
inacabada. No es pot parlar de victòria, però el partit ha evi
tat la disolució de l'Assemblea. L'experiència demostra que no 
es previsible mantenir una estratègia purament defensiva, que 
es tradueix de fet per petites reculades. Els socialistes neces 
sitem elaborar ràpidament noves estratègies ofensives a nivell 
de la Generalitat. 

- Les eleccions sindicals tindran lloc a Catalunya al voltant del 
10 de febrer. 
Aquestes eleccions seran d'una importància considerable per la 
consolidació dels espais socialistes. La línia política del par 
tit va ésser netament definida en la reunió del Consell General 
del 16 d'octubre: recolzament prioritari a la UGT. El moment de 
passar de la decissió a l'acció ha arribat. Totes les federacions 
del Partit, tots els seus militants, tots els seus òrgans de di 
recció han de donar prioritat a la campanya electoral sindical. 
500.000 octavetes 'han estat editades npr Socialistes de Catalun 
ya: el partit ha de repartir-les per totes les fàbriques i ta
llers. Totes les Seccions, tots els òrgans responsables, locals 
comarcals o generals, han de prendre contacte amb les unions lo 
cals de la UGT i recolzar, per tots els mitjans, tècnics i de 
propaganda, la batalla electoral de les properes setmanes. L'ho 
ñor i el futur del partit estan en joc. 

- Certes organitzacions polítiques estan proposant, a nivell co
marcal i local, la signatura de pactes estil Moncloa a un con
junt de forces polítiques sindicals i patronals, amb el pretex
te de fer front a la crisi econòmica en el pla comarcal i local 
Aquesta operació, partint de dificultats reals i utilitzant to
ta mena d'arguments demagògics, respond a una estratègia de 
"compromís històric", buscant la creació de comissions perma
nents i institucionalitzades, en el si de les quals les organit 
zacions obreres quedarien subordinades a les organitzacions eco 
nòraiques i polítiques de la burgesia comarcal i local. El nos
tre partit, que no es hostil a diàlegs i negociacions sempre 
que hagi possibilitat de resultats efectius i concrets, és con
trari a la creació d'organismes permanents destinats a la subor 
dinació dels treballadors a interessos que no són els de la se
va pròpia classe. 

- En relació a la resposta a donar als pactes comarcals i locals 
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el Consell General decidí la creació d'una Comissió integrada 
pels consellers següents: 

Joan Colom 
Àngel Llobet 
Rosa M. DomenjÓ 
Ernest Lluch 
Manuel Mas 
Toni Verdaguer 
Lluís Armet (coordinador) 

El Consell General tindrà la seva propera sessió el diumenge 29 
ie Gener de 1978. La reunió començarà a les 10 del matí. 

SECRETARIAT GENERAL 
Problemes tractats en el transcurs de les reunions setmanals 

REUNIÓ DEL DISSABTE 7 DE GENER: PREPARACIÓ DEL CONSELL GENERAL 

- El Secretariat General, després d'un llarg debat, en el que es 
pren en consideració les disponibilitats i les qualitats de ca-
Ja u, ha procedit a un primer repartiment de tasques i responsa 
bilitats en el sí del Secretariat. 

- El Secretariat General fa una valoració positiva dels quatre do 
cuments adreçats al Consell General sobre el funcionament in
tern d'aquest Consell, la creació de comissions de treball i 
les noves responsabilitats de la Mesa d'aquest Consell General. 
Després d'un debat d'orientació el Secretariat General conside
ra que el millor procediment seria que la Comissió encarregada 
de redactar el projecte de Reglament del Consell General recu
llis el conjunt de proposicions presentades i, d'acord amb el 
debat que tindrà lloc en el sí del Consell, incorporés les pro
posicions que obtinguessin un més ampli consens al projecte de 
Reglament. 

- Provisionalment i en espera d'un dia de la setmana que convin- • 
gui a la majoria dels membres del Secretariat General, per fi
xar el dia regular de les seves reunions, es decideix reunir-
se el proper dilluns 9 de gener. 

- El Secretariat General procedeix a un primer cambi d'impressi
ons en relació amb la reunió del Comité de Coordinació PSC-FC 
del PSOE prevista pel proper dimarts dia 10 de gener. 

- El Secretariat General pren coneixement de l'evolució de la po
lítica catalana de les contradiccions que continuen a nivell de 
la Generalitat 

REUNIÓ DEL DILLUNS 9 DE GENER 

- Josep M. Raurich informa sobre la situació en el sí de la Unió 
de Pagesos. L'organització de la pagesia catalana es hostil a 
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les Càmares Agrícoles i favorable a que tots els serveis tèc
nics que aquestes Càmares controlen passin sota la responsabili 
tat i la gestió de la Generalitat de Catalunya. Una iniciativa 
pren forma: suscitar una FSAC (Federació de Sindicats Agrícoles 
de Catalunya) que agruparia el conjunt del sindicalisme pagès i 
assumiria la seva representació enfront dels organismes oficials 

- La delegació del Secretariat General que participarà el dimarts 
10 de gener a la reunió de la Comissió de Coordinació PSC-F.C. 
del PSOE estará composta per: 
Joan Reventós 
Eduard Martín 
Ignasi Urenda 
Xavier Guitart 
Enric Adroher-Gironella 

- El Secretariat General obra un gran debat sobre els pactes co
marcals i locals (estil Moncloa) creats en algunes comarques i 
localitats catalanes. El debat porta a una generalització i a 
una valorització de l'estratègia política del Partit i de les 
seves aliances eventuals. El Secretariat General decideix pas
sar el conjunt de plantejaments i d'actitut a la Comissió que 
sobre aquest problema ha creat el Consell General en la seva da 
rrera reunió. 

Repartiment de tasques i responsabilitats: 

Joan REVENTOS i Narcís SERRA - Política catalana i Generalitat de 
Catalunya 

Eduard MARTIN - Política a nivell d'Estat i activitats parlamentà 
ries. 

Enric ADROHER-GIRONELLA - Relacions internacionals. 

Raimon OBIOLS - Formació i altres polítiques sectorials 

Marta MATA - Política cultural 

Josep Ma. RAURICH - Front Pagès i moviment cooperatiu 

Josep Ignasi URENDA i Toni VERDAGUER - Front de lluita urbana i 
comarcal. Política munici
pal. 

Xavier GUITART, Joan ALAMILLO i Rafel MADUEÑO - Front de lluita a 
l'empresa i polí
tica Sindical.Res 

ponsable de relacions amb U.G.T.: Xavier GUITART 

Josep M. SALA - (Organització, administració i finances), Jaume 
CASANOVAS (Relació amb Federacions) i Lluís ARMET (Gabinet tècnic) 
composaran col·lectivament l'àmbit d'organització general. Hi se
rà associat, com a responsable de la comunicació interna, 1'Adro
her-Gironella . 

L'Oficina de premsa estarà integrada per: 
- el director de l'HORA SOCIALISTA 
- els parlamentaris com a portantveus en els sectors de llur espe 
cialització 

- Josep Ignasi Urenda com a coordinador dels portantveus del par
tit. 
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MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE CONFLICTES ELEGIDA PEL II CONGRES 

Aracel i Aiguaviva 

Quim E spanyol 

Enric Moltó 

Ismael Pitarch 

Mercè Sala 

MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE FINANCES ELEGIDA PEL II CONGRES 

Francesc Bofarull 

Lluís Bordas 

Joan Biosca 

Josep M. Clapés 

Pere Ezcurra 



ÀMBIT DE LLUITA 
A L'EMPRESA 
ELS SOCIALISTES DAVANT LES ELECCIONS SINDICALS 

En el Consell General del 17.10.77 es van formular una sèrie de 
consideracions respecte a les Eleccions Sindicals (El texte va és 
ser publicat en el NUMERO EXTRAORDINARI del mes d'Octubre-77, in
clòs en "Les tasques dels socialistes davant la crisi econòmica 
social i política"): 

-"Les properes eleccions sindicals (....) s6n d'una importància 
absolutament decisiva per la consolidació de l'espai socialista; 
si d'elles en surt un sindicat socialista minoritari, la força 
dels socialistes, la seva implantació entre els treballadors que
darà radicalment enfeblida de forma difícilment reversible; així 
ho han entès els comunistes que veuen en aquestes eleccions l'o
portunitat de guanyar en el terreny sindical l'espai que política 
ment no van assolir en les eleccions del mes de Juny. 

- Cal tenir present que -amb l'excepció de les grans poblacions-
el resultat de les eleccions sindicals prefigurará la correlació 
de forces en el sí de l'esquerra en les eleccions municipals(...) 

- La importància absolutament decissiva d'aquestes eleccions sin
dicals obliga a considerar prioritaria l'acció de tot el Partit 
en aquest camp, de forma conseqüent amb l'opció prioritaria ja fe 
ta a favor de la UGT de Catalunya, i respectant les opcions indi
viduals diferents. ( )" 

Algunes qüestions a considerar: 

- La consolidació de la democràcia exigeix un nou marc de rela
cions en el sí de les empreses que trenqui amb l'establert pel 
franquisme, bassat en els jurats d'empresa (organismes de col.-
laboració de classes) i estableixi organismes de representació 
dels treballadors davant les empreses. 

- Són les primeres eleccions a nivell d'empresa que es donen en 
un marc substancialment diferent al del franquisme, modificat 
per les eleccions del 15 de Juny. Les eleccions sindicals, així 
com les municipals ens permetran eliminar les restes de les ins 
titucions franquistes als llocs més directament vinculats a la 
vida dels treballadors. 

- La incidència de les Centrals Sindicals en aquestes eleccions i 
el seu resultat contribuiran a clarificar l'acceptació que ca
dascun dels projectes sindicals té en el sí dels treballadors. 
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- Aquestes eleccions malgrat que estaran molt condicionades per 
la llei, permetran la participació oberta de les Centrals Sindi 
cals de classe en les empreses,contribuint a la seva consolida
ció com a organitzacions arrelades en els Centres de treball. 

Sobre el Decret Llei que regula les Eleccions Sindicals aparegut 

en el B.O.E. Núm. 297, 13.12.77 

El Decret Llei es caracteritza per no ser un texte clarificador i 
es presta a diferents interpretacions. Aquest fet no és fruit de 
la casualitat sinó de la política del Govern tendent a afavorir el 
confusionisme i la proliferació dels sindicats grocs promoguts 
per la UCD. 

Això es concreta principalment en les qüestions següents: 

- La regulació de dos col·legis electorals dividirà a la classe 
treballadora. La possibilitat a partir del col·legi d'adminis
tratius i tècnics d'afavorir la creació del sindicalisme groc. 

- La provissionalitat d'aquestes eleccions sense establir un lí
mit màxim de quan seran les definitives, dóna temps a la conso
lidació d'aquest sindicalisme groc. 

- La marginació dels menors de 18 anys en quant a possibilitats 
de sortir el.legits com a representants dels treballadors. 

- La importància que es dóna a la patronal en quant a poder deci
dir o no, sobre si es fan les eleccions en cada empresa. 

El Consell General, després d'un extens debat, va aprobar les con 
clusions següents: 

1. No hi ha garanties clares de consolidació democràtica si no 
existeixen centrals sindicals potents. 

2. Previsiblement el sindicalisme es polaritzarà entorn tres grans 
correnties: Socialistes, UGT. Comunistes, CCOO. Anarquistes 
CNT. A més existirà una altra correntia -el sindicat de dretes-
que encara està per configurar però que, previsiblement aparei 
xerà. 

3. La polarització del sindicalisme entorn a blocs ideològic-.pol_í 
tics (socialistes, comunistes...) jugarà un paper fonamental 
en la consolidació d'espais polítics. 

4. Interessa la clarificació del panorama sindical, fent desapa
rèixer (per desintegració o per fusió) la gran quantitat de pe 
tits sindicats que existeixen. 

5. Per tot això, en aquesta reunió, el Consell General va acordar 
que els Socialistes de Catalunya (i per tant, el PSC) farien 
una campanya de recolzament de la UGT com a central sindical 
d'orientació socialista. 

Mobilització general del Partit 

Ara, un cop aparegut el Reial Decret regulador de les eleccions i 
produit l'acord entre UGT i CCOO entorn a les dates de les matei-
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xes, llencem la campanya de recolzament. En aquesta eampanya hi 
han tres aspectes fonamentals: 

I. Distribució de la fulla que explicita el recolzament dels So 
cialistes de Catalunya a la UGT. Aquesta distribució s'ha de 
fer en les tres primeres setmanes ae Gener en empreses, ba
rris i localitats. 

II. Molt probablement les circumstàncies d'aquesta campanya dona 
ran lloc a un desbordament de l'aparell i dels efectius hu
mans de la UGT en moltes zones i localitats. Per això és im
prescindible que en cada localitat el Partit estudiï, conjun 
tament amb el Secretariat de la UGT, la forma concreta com ' 
ha de produir-se aquest recolzament. 

III. Participació activa dins les empreses, per part dels mili
tants del Partit. Aquesta participació inclou des de repartí 
ment de fulles esmentades en el punt 1, fins la presentació 
com a candidats en les llistes d'UGT. 

Aportacions de les Seccions del Partit a la campanya 

- S'han de fer reunions extraordinàries per tal de discutir i va
lorar la importància d'aqueste' eleccions sindicals. 

- S'ha de fer una planificació de les accions a dur a terme als 
barris, empreses i localitats (aoortem uns primers elements:Dis 
tribuciÓ de la fulla de Socialistes de Catalunya, fer una campa 
nya de murals al carrer, recolçant la UGT, posar a disposició 
de la campanya cotxes particulars per recolzar xerrades, mí
tings, etc. 

-Posar-se d'acord amb els companys de la FC del PSOE per tal 
d'actuar conjuntament. 

- Col·laborar amb les Unions locals de la UGT de cada poble (en
ganxar propaganda, etc.). Demanar la documentació que té la UGT 
sobre les eleccions sindicals. 

- Participar, tots els militants del Partit que treballin en em
preses a la campanya pròpia de l'empresa, tant a nivell de col^ 
laboració com de participació en les candidatures. 

Darreres instruccions 

Recordem que el Consell passat va aprobar que les Federacions del 
Partit presentarien al proper Consell General un balanç i valora
ció de les activitats realitzades durant la campanya a partir del 
treball realitzat per les diferents seccions. 

Documentació que consideran) imprescindible llegir per estar míni
mament informat de la Campanya electoral: 

- Decret Llei sobre Eleccions Sindicals. 
- Manual Electoral per Eleccions Sindicals de la UGT. 
- Documentació ne 5 de la UGT sobre La Llei electoral. 

El Partit organitza a nivell central un equip de treball pel re
colzament de la Campanya. 
Per qualsevol aclaració telefoneu als serveis Centrals del PSC. 
Tf. 215.20.28 demanant per" Dolors Torrent o Marcel Genestar 

Secretariat General del PSC 
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ORGANITZEM LES ELECCIONS SINDICALS 

C O M V O T A R ? 

ELS ELECTORS 

. Es podran realitzar eleccions en tota mena e'empreses, execptu-
ant els establiments militars. 

. Podran votar tots els treballadors fixes. 

. A les empreses que els eventuals o temporers assoleixin el vint 
per cent de la plantilla, podran elegir un delegat, entre ells, 
per cada vint-i-cinc treballadors o fracció. 

CANDIDATURES 

. Podran ésser candidats els promoguts pels sindicats i els treba 
lladors que siguin avalats per la signatura d'electors del seu 
mateix col·legi electoral (mínim de signatures: tres vegades el 
nombre de llocs a cobrir. 

DELEGATS I COMITÈS D'EMPRESA 

. A les empreses amb menys de cinc treballadors no hi hauran elec 
cions, en les de sis a cinquanta s'eligirán delegats i en les 
de més de cinquanta es formarà un comitè d'empresa. 

. Les empreses de 6 a 10 treballadors eligirán un delegat (si la 
majoria de treballadors desitja realitzar eleccions) 

. Les empreses d'11 a 25 treballadors eligirán un delegat. 

. Les empreses de 26 a 50 treballadors n'eligirán tres. 

. Les empreses de 50 a 100 treballadors eligirán un comitè amb 5 
membres. 

. Les empreses de 101 a 250 treballadors eligirán un comitè de 9. 

. Les empreses de 251 a 500 treballadors eligirán un comitè de 13 

. Les empreses de 501 a 750 treballadors eligirán un comitè de 17 

. Les empreses de 751 a 1000 treballadors eligirán un comitè de 21 

. Les empreses amb més de mil n'eligirán tres més per cada mil o 
fracció fins un màxim de 48 
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COL·LEGIS ELECTORALS 

. Les empreses amb més de 50 treballadors, els electors i candi
dats es distribuiran en dos col·legis: un integrat pels obrers 
qualificats i 1'altre pels tècnics i administratius. Els llocs 
del comitè es repartiran proporcionalment, segons el nombre de 
treballadors de cada col·legi. 

SISTEMES DE VOTACIÓ 

. A les empreses amb menys de cinquanta treballadors, es:podran 
votar tants candidats com llocs a cobrir. 

. A les empreses de 51 a 250 treballadors, cada elector podrà vo
tar un nombre màxim de candidats equivalent al 75 per cent dels 
llocs a cobrir (tots els candidats seran ordenats alfabètica
ment en una mateixa papereta) 

. A les empreses amb més de 250 treballadors, cada elector podrà 
optar per una de les llistes promogudes per les centrals sindi
cals o independents. D'aquesta llista elegida haurà de tatxar 
els candidats que rebutgi podent votar tants noms com llocs a 
cobrir, (les llistes de les candidatures, podran tenir fins un 
50 per cent més dels llocs a cobrir) 

OBTENCIÓ DELS RESULTATS 

. A les empreses amb menys de 250 treballadors, seran proclamats 
electes els candidats que hagin obtingut major nombre de vots. 

. A les empreses amb més de 250 treballadors cada llista obtindrà 
un nombre de llocs al comitè proporcional al nombre de vots ob
tinguts. Dins dé cada llista, seran elegits els qui haguessin 
obtingut major nombre de vots. En el cas de quedar llocs va
cants s'adjudicaran a les llistes amb majors restes. 

. En cas d'empat entre candidats, serà proclamat elegit el candi
dat més antic a l'empresa. En cas que això succeís a les elec
cions eventuals, s'optarà pel treballador de més edat. 

VOTACIONS I ESCRUTINI 

. El vot serà lliure, secret, personal i mitjançant urnes. 

. Cada candidat podrà nomenar interventors. La mesa es formarà 
amb un president (el treballador més antic a l'empresa) i dos 
vocals (els electors de més i menys edat) 

. L'escrutini serà públic. 

. En cas de conflictes, es podran sotmetre al delegat provincial 
de treball qui resoldrà en un termini de tres dies. 
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FRONTS 
Lluita pagesa 

MOVIMENT COOPERATIU 

Es comunica a tots els militants del Partit interessats en el coo 
perativisme, o que facin ja una tasca dins d'aquest àmbit, que a 
la major brevetat possible es posin en contacte amb els companys 
J. Calvo Tf. 300.02.65 o Josep M. Lahossa Tf. 225-97-00 d'actua
litzar el cens de cara a la imminent Assemblea Nacional. 

Pensem que el cooperativisme, des de la perspectiva dels socialis 
tes ha d'ésser objecte d'un debat en profunditat per marcar ja 
les línies generals de la nostra actuació, potenciació i estratè
gia en front de les maniobres continuistes dels hereus de la dic
tadura. 

Esperem la teva trucada. Salut! 

(Si ho feu per escrit adreceu les comunicacions a Grup de Coopera 
tives PSC, Rbla. de Catalunya 92, pral. BARCELONA-8) 

DIVERSOS 
EL DRET A L'AUTONOMIA SEGONS EL PROJECTE DE CONSTITUCIÓ 

Artículo 136 

1. Para el ejercicio del derecho a la autonomía a que se refiere 
el artículo 2Q de la Constitución, las diferentes nacionalidades 
y regiones que integran España podrán acceder a su autogobierno y 
constituirse en (Territorios Autónomos). 

2. Cada uno de los Territorios Autónomos podrá optar la denomina
ción oficial que mejor corresponda a su identidad histórica. 
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Artículo 137 

1. La iniciativa del proceso autonómico corresponde a los ayunta
mientos de una o varias provincias con características históricas 
o culturales comunes. Para ello, será preciso que lo soliciten 
las dos terceras partes del número de municipios que se compren
dan en aquél, y cuya total población no sea inferior a las dos 
terceras partes del censo del ámbito territorial de referencia. 

2. Excepcionalmente, el Gobierno podrá proponer a las Cortes Gene 
rales la aprobación de una ley Orgánica, que sustituya la inicia
tiva de los ayuntamientos, cuando razones de interés general acón 
sejen la aceleración del proceso autonómico de un territorio de
terminado. 

3. Los requisitos del apartado 1S de este artículo se computarán 
separadamente para cada una de las provincias que se pretendan in 
tegrar en la unidad autonómica. Sólo se seguirá el procedimiento 
en la medida en que se cumplan en su conjunto dichos requisitos. 
Todo ello sin perjuicio de reproducirse la petición nuevamente, 
con idéntica referencia territorial o más limitada. 

4. En ningún supuesto el (Territorio Autónomo) podrá ser inferior 
en su extensión a una región histórica, ni en su población, menor 
a (un millón y medio de habitantes). 

Artículo 138 

1. Cumplidos los trámites del artículo precedente, el Gobierno 
convocará a todos los diputados y senadores elegidos en las cir
cunscripciones comprendidas en los ámbitos territoriales que pre
tendan acceder al autogobierno, para que se constituyan EN ASAM
BLEA, a los solos efectos de elaborar el correspondiente proyecto 
de Estatuto de Autonomía, dentro de los límites señalados por la 
Constitución y por las leyes. 

2. El proyecto de Estatuto será tramitado como proyecto de ley an 
te las Cortes, conforme a un procedimiento especial. 

3. El texto aprobado por las Cortes será sometido a referéndum de 
los electores inscritos en el censo electoral de la o las provin
cias que pretendan constituirse en región. 

Artículo 139 

1. Dentro de los términos de la presente Constitución, los estatu 
tos serán la norma básica de cada (Territorio Autónomo) y el Esta 
do español la reconocerá y amparará como parte integrante de su 
ordenamiento jurídico. 

2. Los Estatutos de Autonomía deberán contener: 
a) la regulación de las instituciones autonómicas propias. 
b) Las competencias asumidas por el Territorio Autónomo dentro 

del marco establecido en la Constitución. 
c) El procedimiento de reforma del Estatuto, que se ajustará en 

todo caso a lo establecido en el artículo 13, con la salvedad 
de que la Asamblea de Parlamentarios a que se refiere el parra 
fo 1Q de aquél, será sustituida por la Asamblea del Territorio 
Autónomo mencionado en el 140 a la que corresponderá la inicia 
tiva de la modificación. 
Cuando la modificación afecte a los límites del territorio au
tónomo, el procedimiento- se ajustará a lo establecido en el ar 
tículo 137. 

14 



3. Sin perjuicio del uso de las denominaciones que mejor se co
rrespondan a la identidad histórica de cada Territorio, y de la '• 
especificación de su composición y funciones por los Estatutos,la 
organización institucional autonómica se basará en una Asamblea, 
un Consejo de Gobierno y un presidente. 

Articulo 140 

1. La Asamblea ejercerá la potestad normativa, la aprobación de 
los Presupuestos y el Control de' Consejo de Gobierno, sin perjui 
ció de las demás facultades que le atribuyan los respectivos Esta 
tutos y las leyes. 

2. La Asamblea será elegida por sufragio universal, libre, igual, 
directo y secreto, con arreglo a un sistema de representación pro 
porcional que, en todo caso, respetará los principios estableci
dos en la ley Electoral General. 

3. Todas las normas y acuerdos de la Asamblea deberán respetar 
los compromisos internacionales del Estado. 

4. La promulgación de las normas aprobadas por la Asamblea de ca
da Territorio Autónomo, se hará en nombre del Rey. 

Artículo 141 

1. El Consejo de Gobierno ejerce las funciones ejecutiva y admi
nistrativa derivadas de las competencias del Territorio Autónomo, 
asi como la potestad reglamentaria en relación con las funciones 
propias y las delegadas. 

2. En el ejercicio de sus competencias, los órganos de los Terri
torios Autónomos gozarán délas potestades y privilegios propios 
de la Administración Pública en general. 

3. El presidente y los consejeros del (Territorio Autónomo) serán 
políticamente responsables ante la Asamblea en la forma y modali
dades que se establezcan por los respectivos Estatutos. 

4. Tanto a los consejeros, como al presidente, les será exigida 
la responsabilidad civil y penal, conforme a los criterios esta
blecidos en la Constitución para el Gobierno del Estado. 

Articulo 142 

1. La dirección del Gobierno de cada (Territorio Autónomo) corres 
ponde a un presidente elegido por la Asamblea y nombrado por el 
Rey. 

2. El presidente ostenta la suprema representación del (Territo
rio) así como la del Estado en aquél. 

Articulo 143 

1. (Pendiente de redacción.) 

2. A los efectos de lo prevenido en el precedente apartado, se en 
tienden como de la exclusiva competencia del Estado, las siguien
tes materias: 
1) La regulación de las condiciones básicas que garanticen la 

igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los dere
chos y cumplimiento de los deberes constitucionales. 

2) Nacionalidad: inmigración y emigración; extranjería y derecho 
de asilo. 
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3) Representación diplomática y consular y, en general, del Esta
do en el exterior; relaciones internacionales; celebración de 
tratados y la fiscalización del cumplimiento de las obligacio
nes internacionales derivadas de los mismos. 

4) Defensa y Fuerzas Armadas. 
5) Leyes penales; extradición; legislación penitenciaria, sin per 

juicio de las específicas instituciones de reinserción social 
de los respectivos territorios autónomos. 

6) Relaciones jurídico-cívicas relativas a la forma del matrimo
nio, la ordenación de los registros e hipotecas, bases de las 
obligaciones contractuales y la regulación de los estatutos, 
personal, real y formal, para coordinar la aplicación y resol
ver los conflictos entre las distintas legislaciones civiles 
de España. 

7) Leyes procesales, sin perjuicio de las especialidades que en 
este orden se deriven de las particularidades del derecho sus-
tantitvo del territorio autónomo que comporten o permitan la 
existencia de procedimientos especiales. 

8) Relaciones jurídico-mercantiles referentes al estatuto del co
merciante y sociedades mercantiles; procedimientos concúrsales 
normas básicas, garantías comunes y eficacia de los títulos-va 
lores; principios generales de la contratación mercantil. 

9) Circulación de mercancías y capitales; garantías para el abas
tecimiento del mercado interior. 

10)Régimen aduanero y arancelario; comercio exterior. 
11) Sistema monetario: divisas, cambio y convertibilidad; ordena

ción general y básica del crédito y la banca; pesas y medidas; 
determinación de la hora oficial. 

12)Dirección, coordinación y planificación general de la activi
dad económica è industrial del Estado, sin perjuicio de las 
competencias que correspondan a los respectivos (Territorios 
Autónomos). 

13) Hacienda General y Deuda del Estado. 
14) Legislación sobre propiedad intelectual e industrial. 
15) Relaciones jurídico-laborales a los efectos de homogeneizar 

las formas y modalidades de contratación, derechos y obliga
ciones de los sujetos intervinientes, y demás aspectos rela
tivos a la eficacia de las relaciones laborales en todo el te 
rritorio del Estado. 

16) Sanidad exterior, planificación general de la sanidad (y le
gislación sobre productos farmacéuticos). 

16 bis) Legislación básica sobre Seguridad Social, correspondien
do la ejecución de los servicios de aquella a cada (Territo
rio Autónomo). 

17) Las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públi
cas y del régimen estatutario de sus funcionarios para garan
tizar a los administrados un tratamiento general común ante 
ellas; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio 
de las especialidades derivadas de la organización institució 
nal administrativa de los (Territorios Autónomos). 

18) Pesca marítima. 
19) Marina mercante y abanderamiento de buques; iluminación de 

costas y señales marítimas; puertos de interés general; trán
sito y transporte aéreo, abanderamiento de aeronaves y aero
puertos . 

20) Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por 
más de una región o (Territorio Autónomo); régimen general de 
comunicaciones, líneas aéreas, Correos y Telecomunicaciones, 
cables submarinos y radiocomunicación. 
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21) Aprovechamientos hidráulicos e instalaciones eléctricas cuan
do las aguas discurran fuera del (Territorio Autónomo) o cuan 
do pertenezcan a cuencas hidrográficas situadas en más de uno 
de aquellos o el transporte de energía salga de su ámbito ju
risdiccional. 

22) Obras públicas de interés general o cuya realización afecte a 
más de un (Territorio Autónomo). 

2 3) Recursos mineros y energéticos. 
24) Normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y,en 

general de los demás medios de comunicación social, sin per
juicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución co
rrespondan a los (Territorios Autónomos). 

25) La Administración de Justicia. El Estado fijará las bases que 
permitan armonizar el ejercicio de la función judicial en to
do el Estado, de acuerdo con el principio de unidad del poder 
judicial y de los distintos cuerpos profesionales que lo inte 
gran, sin perjuicio de la intervención de los (Territorios Au 
tónomos) en la organización de la misma. 

26) Orden Público. 
27) Requisitos de expedición y homologación de títulos y la conva 

lidación de los estudios académicos y profesionales. 
28) Régimen de la producción, el comercio, la tenencia y el uso 

de armas y explosivos. 
29) Estadísticas para fines estatales. 
30) Fomento de la cultura española en el exterior y protección 

del patrimonio cultural español, por lo que se refiere a la 
exportación. 

3. El Estado podrá autorizar por ley (o en los respectivos Estatu 
tos), la asunción por parte de los (Territorios Autónomos) de la 
gestión o ejecución de los servicios y funciones administrativas 
que se deriven de las competencias que corresponden al Estado, de 
acuerdo con la precedente relación. 

4. Las Leyes de Bases, aprobadas por las Cortes Generales, podrán 
atribuir expresamente, para todos o para alguno de los territo
rios autónomos, la facultad de dictar la correspondiente legisla
ción delegada, para sus respectivos territorios. 

5. El Estado podrá dictar leyes de bases para armonizar las dispo 
siciones normativas regionales, aun en el caso de materias atri-
buibles a la competencia de estas, cuando así lo exija el interés 
general. Corresponde al Senado la apreciación final de esta nece
sidad. 

Artículo 144 

Los territorios autónomos gozarán de autonomía financiera para el 
desarrollo de sus competencias y funciones, sin perjuicio de la 
soberanía tributaria que corresponde al Estado y del principio de 
solidaridad entre todos los españoles. 

2. Los territorios autónomos podrán actuar como delegados o cola
boradores del Estado para la recaudación, la gestión y la liquida 
ción de los recursos tributarios de aquél, de acuerdo con los Es
tatutos y las leyes. 

Artículo 150 

1. Los recursos de los Territorios Autónomos, estarán constituí-
dos: 
a) Por recargos sobre los tributos estatales. Estos recargos sólo 
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podrán recaer sobre la renta o el patrimonio de las personas 
físicas residentes en el territorio autonómico o sobre el gas
to, siempre que, en este caso, sus cargas no graviten fuera 
del territorio en que ejerza su jurisdicción el ente regional 
ni supongan obstáculos para la libre circulación de bienes en 
el territorio del Estado. 
Los entes regionales podrán establecer igualmente contribucio
nes especiales y tasas, por obras, servicios o actividades rea 
lizadas por los mismos, 

b) Por transferencias del Estado que se realizarán a través de un 
fondo de carácter general, para atender la realización de gas
tos corrientes, y un fondo de carácter general, para atender 
la realización de gastos corrientes, y un fondo especial para 
el desarrollo regional, con objeto de financiar los proyectos 
de inversión que coadyuven al mismo. 

Artículo 151 

1. Anualmente, en los Presupuestos Generales del Estado, se fija
rá la asignación con que los territorios autónomos deben partici
par en los ingresos globales del Estado, con cargo a un fondo de 
compensación territorial, en función del volumen de los servicios 
y actividades de carácter público asumidas por los territorios au 
tónomos, de las exigencias del desarrollo general y de la garan
tía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos 
fundamentales en todo el Estado. 



"AUTONOMIA SENSE GARANTIES" 

(10 raons de desacord segons J. A. GONZÁLEZ CASANOVA) 

Es evident que la Constitució no garantitza les autonomies i, per 
tant, el dret de les nacionalitats i regions no fa més que exci
tar els que són contraris a les mateixes, sense donar-los, en com 
pensació, defensa contra els possibles atacs dels seus enemics. 

La Constitució no garanteix les autonomies per les següents raons: 

1) Perquè en ella no hi són les competències que corresponen a 
les nacionalitats i regions. 

2) Perquè l'immensa majoria de les competències que, en la pràcti 
ca, necessiten les nacionalitats i regions i que, donada la 
complexitat de l'Estat modern, han d'ésser, de fet, comparti
des, entre els òrgans centrals d'aquest i els territoris autò
noms, tampoc hi són a la Constitució. 

3) Perquè aquesta majoria de competències hauran d'aconseguir-se 
mitjançant lleis aprovades per les Corts de l'Estat, la qual 
cosa dependrà de la correlació de forces que conjunturalment 
es dongui. 

4) Perquè els Estatuts d'autonomia no seran senzillament ratifi
cats per les Corts en el cas de no tenir cap disposició contra 
ria a la Constitució, sinó que hauran d'ésser sotmesos a les 
possibles modificacions d'una comissió parlamentaria. 

5) Perquè si els autors del projecte estatutari no accepten el 
text definitiu que imposi la comissió parlamentaria, en lloc 
d'anar a un referèndum popular perquè decideixi i digui la pa
raula definitiva i democràtica sobre l'afer, han de sotmetre 
el text el.laborat (sense consulta prèvia) al ple de les Corts 
les quals podran, modificar encara més o, senzillament, confir 
mar, les modificacions realitzades per la comissió. 

6) Perquè el referèndum popular només es permet per a ratificar 
l'acord entre els autors de l'Estatut i el Parlament, amb la 
qual cosa, el referèndum només serveix per a dos fins igual
ment negatius: plebiscitar un acord "possibilista" entre X 
"polítics" en nom del realisme, o be enfrontar-se amb el prin
cipal orgue democràtic de l'Estat, amb totes les repercusions 
i malentesos que els enemics de les autonomies no deixaran d'u 
tilitzar contra la nacionalitat o regió que s'enfrontarà amb 
un Estatut modificat, retallat o adulterat. 

7) Perquè la Constitució no permet la intervenció del Tribunal de 
Garantías Constitucionales en la protecció jurídica dels Esta
tuts respecte a la constitucionalitat dels mateixos. 

8) Perquè les lleis que els Parlamentaris autònoms aprovin podem 
ensopegar amb el veto suspensiu del Govern i amb la possibili
tat constitucional que es desaprovin certes normes ja aprova
des, a traves de parlamentaris "autònoms" però progovernamen-
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tais. Aquí l'autonomia no solsament no es garanteix sinó que 
desapareix. 

9) Perquè el no figurar les competències autònomes a la Constitu
ció, qualsevol llei ordinaria que aprovin les Corts generals 
pot, de fet, alterar, suspendre o anul·lar una determinada par 
cel·la autonómica, sense incórrer per aquest motiu en l'anti-
constitucionalitat. Els possibles recursos davant el Tribunal 
de Garantías Constitucionales dependrà més de l'habilitat i in 
fluències dels advocats que d'una clara doctrina constitucio
nal. 

10)Perquè els Estatuts poden ésser suspesos de fet si el Govern 
considera que ha d'intervenir en un territori autònom per impo 
sar una norma que obliga els seus òrgans d'autogovern. Tal com 
està redactada la Constitució en aquest punt, no es garanteix 
el funcionament regular de les institucions autonòmiques. 
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