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del. Molt 

Sessió de la Diputació Permanent 
tinguda el dia 27 de gener de 1982 

SUMARI 
Shbre la sessilj a ires quarts i un minut de cinc de la tarda sota la Presidkncia del M. H. Sr. Heribert Barrera. f i l  M. IX St: President in for- 

ma del motiu d'aquesEa segonu convocatbria i duna comenCament al debat de la Proposicib no de Llei sobre el calendari anual 
de festes laborablm no recuperables, presentada pel G. p. del PSUC (1. 2432). 

Intervé el Diwtat I. SE Ribb, dei G. p. del PSUC, en nom del Grup proposant (p. 2432). 
El Diptat I. Sr. Gapdevila, del G. p.  de Centristes, pren la parada per presentar ¡'esmena que ha fet eE seu Grup 6, 2433). 
Els Dii@rtats I. Srs. Fornas, dei G. p. dEsquerra Republicana 6. 2435); Martin i Toval, del G. Socialista (pe 24-75), i Escudi, del G. p. de 

Convergkncia i Unib (p. 24361, intervenen a favor de la Prqmiciii no de Llei. 
E/ Diptat I. Sr. Ribb, dd G, p.  dei PSCJC, pren la puraula yer manijestar que el seu Grup no accepta l'esmena presentada pel G. p. de 

Centristes 6. 243 7). 
EI M, H. SK President posa a vutacib el punt primer de la Proposicib no de Llei sobre el calendari anual de festes laborables no re- 

cuperablar, presentada pel G, p.  del PSUC -ja que el punt segon ha estat retirat-, el qual shprova per 20 vots a jirvor, 3 m 
contra, cap abstemi6 b. 243 7). 

Lu sessió s 'aixeca a dos quarts i un minut de sis de la tarda. 
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Ordre del dia 

i51 Sr. PKESIDENT: Senyors Iliputiits, comcnqa li1 scssió. 
Senyors Diputats, aquesta sessi0 de la Diputacib Permanent 
ha cstat convocada corn a conseqühncia de la ccuni6 de la Di- 
putaeib que va tenir lloc, corn vosths sahen, el passat dilluns, i 
per a la discussió CIC Ea Irroposicih no de Llei presentada pel 
Grup parlamentari del Partit Socialista Unificat sobre cl calen- 
dari anual de festes laborables no recuperables. Dintre del ter- 
mini fixat, que acabava a les dues d’avui, ha estat presentada 
una esmenit del Grup parlamentari de Ccntristes, quc crec que 
ha estat distribu’ida a tots 61s senyors Diputats. 

Anem a procedir al debat, per analogia, d’acorcl amb I’article 
130 del Reglament, ds a dir, pel mateix procediment que per a 
les proposicions no de llei preveu el lieglarnent en el cas de 
discussió en el Ple. Per tant, t@. la paraula per a defensar la Pro- 
posici6 no de Llei un rcprescntant del Grup proposant, el 
senyor Ribb. 

El Sr. RI& B6, moltes gricies, senyor President, de 
manera molt breu; nosaltres vam presentar aqucsta Propnsicih 
no de Llei i ugriiim cl suport del Grup parlamentari d’Esquerru 
Republicana i del Grup parlamentari dels Socialistes, que ens 
van permetre de demanar la convocatbria de la Diputació Per- 
manent, peryuk considcrem que el problema -corn tots 
saben cl seu tcrmini de possible acci6 per la Generalitat de Ca- 
talunya fineix el dia l de febrer- se’ns plantcji amb la publica- 
ció cl’aquells tres Decrets, en concret, dels dos primers De- 
crets, cie data 27 CIC novembre, pel Govern de l’htat, que 
contradiuen la regulació que la Generalitat de Catalunya havia 
fet del calcnclari labord acollint-se a Ics previsions de I’Estattut 
deis Treballadors. 

Nosallrcs creiem quc aquests decrets -per a anar molt cli- 
rectament a la qiicstió- tenen corn a cfectes d’ineidkncia a la 
nostra autonomia una rcstricció dei camp de les compctbncies; 
en segon lloc, una incertesa sobre el calendari laboral, amb 
una doble vessant, sobre el fet en si del calcnclari i sobre l’auto- 
ritat cluc pot determinar ques t  calendari; i, en tercer lloc, no 

per aixh menys irnpciriant, una lesió a la cmtimiitat de ics tra- 
dicions i dc les f‘cstcs arrelades a Cíitnlunya, com per excrnlile 
fhx el í‘ct cl’haver dc suprimir la pasqua granada, O el 26 dc 
clescmbre, o cl matcix dia de Sant Joan, que shn f’itcs de la 
nostra identitat corn a colkctivitat nacional. 

Snbcm -i se’ns argumcntarh- que Ics competkncies cn 
maicria laboral sOn molt minses i quc c s h i  prefixades a la 
Constituciir, per tal com es rcscrven a I’Estat --cn aquest cas 
amb l’accepció de poclcr cciitral- només les faciiltats legislati- 
ves i deixa en mans de les comunitats autonorncs la sevil possi- 
ble cxccuci6, i, fins i tot, en I’Estatut d’htonomia de Catalu- 
nya es reconeix aixi, a I’article 11, rcstringit encara rnks en cl 
25.2 dci mateix Estatut, quan paria de li1 potestat reglamentiria 
en mans clel Govern central, en ei cas d’aquestcs 
compet kncies. 

NosaEtres sabem, doncs, que les compctkncies shn reckiides, 
i raó de mbs -com cn altres exemples de I’Estalut d’hutono- 
mi;+ pcr ii csfort;ar-nos precisar-les al rniixim i a clef‘cnsitr- 
les fins al límit d’on les podcrn gaudir, cluc crec que aquest 
cnuica hauria cle ser un estímul més, amb tot el sentit més 130- 

sitiu de la paraula, pcr a donar la batalla amb. I’objcctiu de re- 
fermar i cixamplar les competkncies autonomiqucs, i és així 
que nosaltres considercm molt important que el Conscll Exe- 
cutiu de la Generalitat, a través dels suggeriments del Consell 
cle Treball, pugui dcscnvolupar l’apliwió cl’aqucstcs cornpe- 
lkncies, corn j a  es va fer al seu dia per a establir el calendari la- 
boral. 

Nosaltres ens voldríem acollir a una interpretacih literal de 
1’Estatut dels Trcballadors. L’Estatut dels Treballadors, en la 
seva proposta inicial, abans cl’anar a Comissió, R I  Congrks de 
Diputats, no fciu cap esment de les comunitats autonorncs 
sobre aquesta qüestió. Es va admetre en el debat de Cornissib 
una emena, presentada per la Minoria Catalana al Congrhs, 
que es va admetre literdmcnt amb i’afany -ho diu la motiva- 
ció dc l’esmena i cs va dir en el debat d’aquesta esmena-, i 
aqui creiem que hi ha el cor de la qüestió, de poder difercnciar 
la uniformitat numerica de les festes -tots cstarcm d’a~01-d 
que hi ha d’haver un nombre idBntic arreu de 1’Estat quant a 
dies de festa-, per6 amb la diversitat dc festes i tradicions. ks 
aixi que no solament I’argurnentació dels proposants, sin6 el 
mateix Diputat de la Unión de Centro Democrhtico que va ac- 
ceptar aquesta esmena amb un torn pretesament en contra 
perb d’integració a l’csrnena en el text, repetim, abans del Ple 
del Congrés dels Diputats, es referia a la necessitat de canvkar 
uns termes, i així es va canviar una paraula cn concrct, que es 
referia a I rz  <<qiicstiÓ nacional H sobrc la i(qiicstih autonbmi- 
ca)), perb wccptatit de ple el fons i la forma i la mateixa 
esmena, per a atribuir unes facultats R les compethcics mi- 
tonbmiqucs, i convidem cls Diputats d’aquest Parlumcnt que 
si de C~IS repassin les actes i l’enregistrament concret d’aqucsta 
sessi6 irl Congrés de Diputats. 

B& aleshores, a partir d’aqucst moment, i abans dei Ple al 
Congrés dels Diputats, l’iinica vegada que 1’Estatut dels Tre- 
balladors se cita a les comunitats autbnomes per exercir 
aquesta competencia: << las cornunidades authnomas, dcn tro 
del limite anual de 14 dias festivos, p o d r h  señalar aqucllas fi- 
cstas que por tradici6n les sem propias)). 

6 h i c  canvi que hi ha sobre I’esmenl-1 -repetim- es rcfc- 
reix al terme <<nacionalitats)> i {<regions>>, pcro, quant a lrc 
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corn-petkncia en si <<de poder fijan> aquestes festes, es manté 
i així es va acceptar. Afegiriem a aquest argument, no pas 
petit, que 1’Estatut deis Treballadors fixa per llei - i ,  en aquest 
cas, fins i tot, esrneiian t errors d’argumentació pmipitacla 
sobre el seu carhcter d’orginica- les festes de carhcter nacio- 
nal permanents, afegint-hi les possibles que fixin les ((cornuni- 
dades autbnonias )) i les corporacions locals, deixant ben esta- 
blcrt quc tres són nacionals permanents, i subratllem <<perma- 
nents),, i aleshores queda un marge fins a catorze. Nosaitres 
no neguem que el Govern central pugui proposar de nou 
noves festes nacionals de cariictcr permanent -ens hem refe- 
rit que les competkncies en aqucst terna l i  són reconegudes 
per la Constitució pienament pel tema legislatiu-, per8 sí que 
demanem que, quan es fixin, coherentment amb 1’Estatut 
dels Treballadors, es faci per llei, una llei que o bé amplii el 
que diu 1’Estatut dels Treballadors, o bé que modifiqui el que 
avui és, al nostre entendre, e1 punt de referencia per a regir 
aquestes compet encies. 
’ Els Decrets que ens ocupen i sobre els quals sol-licitem que 
el Consell Executiu de la Generalitat faci un requeriment cl’in- 
compethncia, van cap a una pretesa uniformització del calen- 
dari laboral, contra eI mateix esperit de l’esmena que al scu dia 
va acceptar cl partit del Govern al Congrés dels Diputats, 
deixant lan sols una variaci6 de tres festes, peri, reconeixent, 
irnplicitarnent, peE mateix fet, que no fixa noves festes perma- 
nents, que no hi ha festes nacionals -entenent, en aquest cas, 
estatals- de carhcter permanent, fora de les que són a 1’Esta- 
tut dels Treballadors, amb la pretensió, amb un tercer decret, 
de fixar-nc una de nova de la qual nosaltres no fem qiiestió i la- 
mentem que hagi estat de forma distorsionacla el cavall de ba- 
talla d’aquest tema (Remor de veus). 

Se’ns podrh dir que aixo és bo també per a una uniformitza- 
ció a Sa vida cconbmica del país. Nosaltres, dcixant a banda 
l’nrgumenl que creiem que els Estats moderns, quant a la vida 
econbmica, no s’haurien d’identificar precisament, per la 
rigidesa del calendari laboral i menys en un Estat de carhcter 
plurinacional, com reconeix la Contitució en el cas de E s t a t  
espanyol, podríem afegir que cls dos Decrets que creiem que 
han de ser requerits d’incompethcia, en establir una possibiii- 
tat de variació sobre les festes nacionals serien el millor argu- 
ment contra la pretensió d’uniformització economica. 

També se’ns podria dir que hi ha uns condicionants de caric- 
ter religiós, els acords amb la Santa Seu, perb que nosaltres 
ens hem mirat molt curosament, amb tot ei respecte que ens 
han de significar uns acords amb la Santa Seu, i d’aquests es 
deriva, estalvio als senyors Diputats la lectura dels protocols 
concrets, no els estalvio I’article tercer, que diu que {(de 
común acuerdo se determinarh que otrw fiestas religiosas son 
reconocidas como días festives,, i els protocols parlen de possi- 
bles festes i no festes obligatbries, creiem que no és tampoc 
per aquí que podem buscar l’explicacib d’aquests decrets. 

Per a nosaltres nomes n’hi ha una, d’explicació: es fa una 
lectura restrictiva per a les autonomies de I’Estatut dels Tre- 
balladors. No trobem cap altra explicacib. Quan I’Estattut dels 
Treballadors deixava un marge d’onze restes, amb aquest 
quadrant admks de cara a sortir de la uniformització no pas nu- 
merica, que acceptem, sinó tradicional i de festius, només 
podem treure la conclusió que els Decrets, en un clima que ja 
hem critica1 prou sovint en aquesta Cambra i que ja hem asse- 

nyalat en els mitjans de comunicació, d’anar cap a una inter- 
pretaci6 de Ics autonomies corn ii condicionants, s e h  fa una 
lectura restrictiva, repetim, de les possibilitats autonomiques 
conlingudes a 1’Estatut dels Trcballaclors. t, de retruc, negant 
o cncm condicionant més les possibles institucions quc a Ca- 
talunya, com el Consell cic Ti*cb;lH, abans citat, podrien servir 
per a afcrmar aquestes competencies. 

En resum, senyor President, és per aixo que nosaltrcs consi- 
derem, deixant de banda un tema molt gran que cns podria 
ocupar en aquest Parlament pel quc fa a procediment, aquest 
terna que és la col~lisió entre la Llci orghnica del Tri buna1 Con- 
stitucional i el nostre Estatut d’Autonomia de Catalunya, el 
34.4, i les possibilitats que el Parlament de Catalunya hauria 
de fer, ell, rcqucrirncnts de cornpethcia; deixant de banda 
aquest terna, no pas per poc important, sin6 que anunciem 
que algun dia l’haurem de tractar amb deteniment, sí que 
creiem que exercint altres compctkncies que ens vénen con- 
templades a I’Estatut i a l’ocdcnarnent juridic vigent, dema- 
nem que el Consell Executiu faci un requeriment cl’incornpe- 
tkncia per aquests dos Decrets que lesionen la interpretacib 
autonomista -com de debó creiem que s’ha de fer quan es va 
n la construcció d’un Estat dc Ics autonomies- cle I’btatut 
dels Treballadors. 

Res m6s, moltes griicies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: T@ la paraula un representant del Grup 

esmenant, el scnyor Viccnc; Capdevi la. 
El Sr. CAPDEVILA: Gracies, senyor President. Senyor Pre- 

sident, senyores i senyors Diputats, cal que expliqui una mia 
els antecedents o el que hi ha subjacent a dintre o per sota de 
l’esrnena presentada pel nostre Grup, i em correspon en 
primer terme cl’analitzar -ates que la Proposició no de Llei 
presentada pel Grup Comunista fa referencia al conflicte de co- 
rnpetkncies i problema d’inconstitucionalitat -els termes en 
quk ve expressada aquesta Proposició no de Llei. 

En prinier terme, diria que el cavall de batalla d’alguna 
manem estri. centrat sobre I’Estatut dels Treballadors i cal, 
doncs, veure si realment, ates que es planteja aquí un conflicte 
de cornpetencies, és- a dir, qui té cornpetkncia en definitiva per 
a fixar les festes laborables retribu’ides i no recuperables, cal, 
doncs, que ens fixem necessariament el que estableix aquest 
article 37 de I’Estatut dels Treballadors. Aleshores, d’una lec- 
tura acurada dei mateix, si bé s’aassenyalen, jo diria, com a 
coses o punts importants, en primer terme, que són catorze 
les diades, els dies d’aquest carhcter, doncs, anuals; en segon 
terme, que sbn tres les festes dintre de I’hmbit nacional espa- 
nyol que es determinen, Nadal, Any Nou i la festa del Treball, 
1’1 de maig, i per Últim es diu quc les comunitats autonomes, 
l’esmena a qui: ha fet referkncia el senyor ltibó, dintre el limit 
anual de catorze dies festius podran assenydar aquells dies o 
aquelles festes que per tradició li siguin propies. 

Aleshores, cal veure, per a fixar realment qui t6 compctbnci- 
es sobre el tema, i relacionar ]’Estatut dels Treballadors amb 
1’Estatut d’htonomia, cal dir també que l’Estatut dels Tre- 
balladors va entrar al Congrks dels Diputats abans que I’Esta- 
tut d’hutonomia, 110 obstant, aquest es va discutir i es va apro- 
var abans que 1’Estatut deis Trehallaclors, i potser hauria 
calgut, aleshores, quan es va aprovar I’Estatut dels Treballa- 
clors, alguna certa rderkncia o tenir en compte el que a aquests 
efectes assenyala, almenys, 1’Estatut de Catalunya, concreta- 

----.----I - - - -  
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ment eh seus articlcs 25 i 1 1, que faig gricia dc la seva antilisi i 
cm remeto a I’anlilisi feta pcl senyor Ribo, cn tant cluc, com bl: 
ha dit, el quc th lcgitirnitat sobre aquesta rni-ltkria laboral és I’c- 
xccuci6 i que segons I’article 25 s’ha cfe subjectar, eti tot cas, a 
les nomes rcglamentjries que I’Estat dicti corn c2 dcscnvolupa- 
mcnl de lascvalegislacii>. 

Aleshores, anem al tema concret de la competkncia, per a 
veure s i  realment és competent el tiovcm de ]’Estat o 6s co- 
mpetent la Generalitat sobre aquesta matkria, cal dir que, 
segons el parigraf segon del ntirnet.0 2 d’aqucst article 37, el 
Govern podra t r d a d a r  RIS dilluns totes les festes d’arnbit na- 
cioniil quc tinguin lloc entre setmana amb l’exccpcib, de Ics 
expressades al parigraf anterior, que són les tres que he dit, la 
qual cosa vol dir que en principi, quan es fa. aquesta excepcib, 
vol dir que poden haver-hi altres festes d ’ h b i t  nacional, refe- 
rides a L’Estat, diferents o a mks de les tres assenyalades al pa- 
rigraf primer. Aquí no s’esgota, per tant, ni la compethncia del 
Govern per a dictar aixb, ni, d’altra banda, quines són aquestes 
festes concretarnent. Dit aixb, diria. que el senyor Ribó ha clit 
que aixo s’havia de fer per llci, aleshores, jo dic que no neces- 
shriarnent, no necessiiriarnent, per tal COM tota apeiktcib o 
tota legilirnaci6 que es confercix amb una llei no nccesshria- 
ment ha d’estar desenvolupada per llei; R més, diu <{quan et 
Govern podrh traslladar.. . N, el Govern s’entén que es pronun- 
cia normalment a través de decrets o a través del mateix escala- 
fó jerhrquic que s’ha constituit, a triivés, en definitiva, de cc- 
glaments, de normes juridiques que tencn el qualificatiu de 
reglaments. 

PwquB, d’altra banda, si nosaltres diem, o cl senyor Rib6 
diu, perdó, que, en tot cas, I’ampliaci6 d’aquests dies hauria 
d’estar feta per llei, aleshores tarnb6 caldria dir, quan I’últim 
parhgraf diu que les comunitats autbnomes podran assenyalar, 
que es podria dir que hauria úc ser per llei aprovada pels seus 
Parlaments, i crec quc aquest argument no hi3 estat utilitzat. 
Jo crec que aixb no és aixi, ja que pcl que fii a les comunitats 
autonomes, vol dir que el seu Executiu és el que té competkn- 
cia per a fixar, dins aquest limit anual de catorze dies festius, 
aquelles festes que per tradició li siguin prbpies, i, per tant, no 
fa fdta que sigui, en aquest cas nostre, el Parlament de 
Catalunya. 

Bé, ha fct referhcia -i és veritat- a aquesta esmena intro- 
duida per la Minoria Catalana, i aleshores, corn que tot aquest 
tipus d’csmencs, 61 seu esperit I’admet, normalment, ja que 
I’esperit ks aceptable i així va set acceptat també per altres 
Grups parlamentaris -i concretament ha citat a UGD--, a ve- 
gades rcsulta que In seva redacció literal no s’ajusta prou, o no 
casa prou, com si digubssirn, amb el text de I’article. Perquk, 
es clar, dir que les comunitats autbnomes, dintre del límit 
anyal de catorze dies festius, podrim assenyalarq jo  crec que no 
6s correcte perqub, com a mínim, derivat ja del mateix article, 
hauria de dir dintre del límit de nou, de les les catorze 
H topet<, assenyalat per 1’Estatut dels Treballadors; tres s h  ja 
assenyalades com a fcsta en tot I’Estat, i dues s h  Ics que es 
deixen a mans de les comunitats lomls. Per tant, s’hauria de 
pensa ja, cn principi, que n’hi ha nou, i no citar-ne atorze; 
per tant, aquest redactat, entenc que IIQ és prou clarificador i 
que no esta prou ben dit el que potser en esperit i en llctra 
s’hauria d’haver dit. 

D’altra banda, quk passa? O, d’aquests decrets, qu& esta- 

bleixen? Estableixen, doncs, una ampliacih d’aqucstes festes 
per a tot I’Estat, quant al 12 d’octubre i quant a unes altres 
quatre festes, segons I’aplicació d’aquest acord amb la Santa 
Seu; per tant, doncs, en virtut d’acords internacionals, que 
sbn aplicables absolutament a tot 1’Estat. 

Aleshores jo diria que e! terna, almenys per íil nostre Grup 
parlamentari, no és tant pel que fa a dubtes jurídics sobre qui 
té competenciii o no té cornpetencia. Creiem que és prou clar 
cn 1’Estatut dels ‘TrebalIadors que aquesta cornpetkncia per a 
ampliar, cn tol cas -i potser també estii mal redactat i potscr 
no esta prou clarament clit-, deriva del parigraf segon, que 
diu que hi pot haver altres festes d ’hb i t  estatal diferents de 
les tres, quan diu que unes són traslladables al dilluns I les 
altres no. Diem que el tema no csti tan centrat sobre Iu legiti- 
mac%, O sobre qui esta legitimat per a dictar, o qui té cornpe- 
tencia concreta sobre aquesta matkria, sinó que, en tot cas, 
donat que només sbn catorze, si es volen incorporar totes, 
podriem dir, ,les festes que tenen unit certa tradició, festes tra- 
dicionals a Catnlunyii, dificilment poden cabre dintre de Ics ca- 
torze, donat el repartiment que ha estat fet. Si, d’altra banda, 
aquesta compethcia es dóna al Govern de I’Estat pot ser que 
en alguns MSQS t,mbé resulti que es faci dif’icil la seva aplica- 
ció, o la sortida, d’algunes d’aqucstes fcstcs. 

Per tant, nosaltres creiem que aquest és un tema que s’ha de 
resoldre substancialment i fonamentalment --i aqui, en 
aquest sentit, senyor President, va el sentit dc la nostra 
csmena- amb contactes entre el Consell Executiu de la Gene- 
ralitat i el Govern de I’Estat, ja que hem inclbs la proposta de 
les modificacions legals que corresponguin, a fi i efecte que 
totes les festes tradicionals de Catalunya. puguin gaudir del ca- 
racter de fcsta laboral retribu’ida i no recuperable, sens perjudi- 
ci del manteniment de les d’igual caracter en tot I’hrnbit de 
I ’Estat, 

Creiem que aquest text de 1’Estatut dels Treballadors 
--d’nltra banda, d’alguna manera, jo diria que interpreta hm- 
pliamcnt , doncs, potser l’Estatut dels Trcbaliadors, amb el 
qual trobaríem una certa col.lisi6, perdó, I’htatut  &Autono- 
mia, que no fa al cas en aquests moments-, podria tenir no 
simplement una interprehció literal, sin6 que podríem tarnbk 
anat al seu mateix esperit. Si és necessari, fins i tot, la nostra 
esmena proposa que sigui el Consell Executiu el qui promogui 
tambk les modificacions legals pertinents. Creiem que, cl’a- 
questa mancra, podríem donar sortida al problema que tenim 
plantejat pera,& actuar, amb la resolució per part del Tribunal 
Constitucional en últim terme, en ei supbsit que cl Govern de 
I’Estat no fes cas del possible i eventual rcqucriment que li fos 
fet pel Consell Executiu de la Generalitat, qualsevufla que 
sigui la solucib que pugui donar al cas, creiem que pot compor- 
tar la dificultat a donar sortida a festes d’una i altra banda, o 
d’un o altre caracter. I nosaltres, advoquem, en conseqühcia, 
per l’establiment d’aquestes converses del Consell Executiu 
amb el Govern de I’Estat i,  en riltim terme, fins i tot -ho re- 
peteixo-, per la proposta de les modificacions legals 
pertinent s. 

Grhcies, senyor President. 
EE Sr. PRESIDENT: Poden ara intervenir cls Grups que no 

han participat en el debat. Seguint I’ordre habitual, en primer 
lloc, ei Grup d’Esquerra Republicana desitja intervcnir? 
(Pausa.) Senyor Fornas? 



DIARI DE SESSIONS Núm. 87 / DIPUTACIÓ PERMANENT J 27 gener 1982 2435 

El Sr. FORNAS: Sí, senyor President, senyores i senyors ni- 
putats, nosaltres mantenim el mateix criteri de la reunió passa- 
da de la Diputació Permanent, i, per tant, donem suport a la 
Proposiciú no de Llei del Plirtit Socialista Unificat perqui: cl 
Govern de la Generalitat promogui el requeriment d’incompe- 
tkncia al Govern de 1’Estat en totes les proves i tots els argu- 
ments que calguin perque també creiem que aquesta disposició 
del Govern central significaria una restricció dc l’autonomia, 
d’acord amb els criteris que ha expressat el senyor RibO, i, per 
tant, m‘mifestem que nosaltres donarem suport i votarem a 
favor de Ia. Proposici6 no de Llei, 

Grkcies, senyor President. 
EI Sr. PRESTDENT: El Grup parlamentari Socialista? 

(Pausa.) El senyor Martin tb la paraula. 
El Sr. MARTfN i TUVAL: Senyor President, el nostre 

Grup donari suport al terna de votació, és a dir, a l’apartat 
primer de la Proposició de Llei original dei Grup del PSUC, ja 
que entenem que el punt segon ha estat decaigut o retirat . . . 

El Sr, PRESIDENT: Retirat. 
El Sr. MARTÍN I TOVAL: ... amb el benentks que, al 

nostre entendre, aquest tema és un terna que tk clarament 
dues vessants: una vessant jurídica i una vessant política. 

Una vessant jurídica que és la interpretació que es pugui 
donar de I’article 37 de 1’Estatut dels Treballadors, en reIaci6 
amb l’article 25 de I’Estatut de Catalunya, i, alhora, amb l’arti- 
cle 11, apartat 2, també de I’Estatut de Catalunya. Seria: A la 
Generalitat de Catalunya correspon, d’acord amb el 149.1.7 de 
la Constitucib, i d’acord -molt més concretament- amb 1% 
ticle 1 1, apartat 2, de l’htatut de Catalunya, I’execuciÓ en ma- 
tbria de treball, en termes genkrics, encara que hi ha unes con- 
crecions en el mateix text de 1’Estatut. L’ex~cució, efectiva- 
ment, és definida -te una certa definició, una parcial defini- 
ció-, en I’article 25 de I’Estatut, quan contempla que aquesta 
execució s’haurk de sotmetre a la potestat reglamentiria que 
exerciti 1’Estat en funció de les lleis en materia laboral. És 
obvi que entenem que cal qualificar de potestat, d’exercici de 
fa potestat reglamentbia o de concreci6 de la potestat regla- 
mentaria prevista en l’Estatut, aquelles normes que desenvo- 
lupen d’una manera genkrica i intemporal i d’una manera tem- 
poral i concreta per a cada any la norma continguda en l’apartat 
segon de I’article 37 de I’Estatut dels Treballadors, en relació 
amb el calendari laboral. Ara bé, si aixo és jurídicament així 
-i, com a conseqükncia, podria donar-se la versi6 que el 
Decret, la constitucionalitat o la canflictivitat competencial 
del qual es proclama en la Proposició no de Llei que nosaltres 
abonarem, 6s a dir el Reial Decret primer, ei 2819 del 81, del 
27 de novembre-, si es obvi que d’aquests es pot proclamar 
juridicament que no necesshriament és anticonstitucional, ja 
que inclou la possibilitat de vigkncia de I’apartat tercer de I’Es- 
tatut dels Treballadors, perd6, de l’incís tercer, de I’apartat 
segon, és a dir, que les comunitats autbnomes poden fixar, 
segons aquest Decret, les festes que li siguin de tradició 
prbpia, si bé amb un límit de tres, límit que no est& fixat en 
1’Estatut dels Treballadors, perb que tampoc no esta contestat 
en I’Estatut dels Treballadors, i com que, pel que fa a l’execu- 
ci6 de les lleis laborals i de la normativa laboral, la nostra co- 
munitat autbnoma, la Generalitat de Catalunya, s’ha de sot- 
metre també a la potestat reglmenthia de I’htat, sembla que 
des &una perspectiva juridica -ho podria semblar - que aixb 

és correcte, des cl’una perspectiva política hem de contemplar, 
també, i no hem d’oblidar que el conflicte de competencia ho 
és com a interpretació d’una norma juridica, i aquesta no 6s Ic? 
primera vcgiida que es fa una interpretació d’aquesta norma ju- 
ridica, ja que en el calendari del 1981, i fins i tot en el catenda- 
ri, retardat, del 1980, ja es va fer una interpretació de la Llei 
del 10 de marq de 1980 (Estatut dels Treballadors) i que en 
dos calendaris la Generalitat de Catalunya, pravisional en un 
cas i definitiva en un altre, va poder fixar nou festes laborals 
l’any, algunes d’elles coincidents amb les que estatalment 
eren previstes, perb va poder fixar aquestes festes perqui: pali- 
ticament es va arribar, segurament, a aquell acord que ara es 
reclama amb l’esmena de Centristes, nosaltres no entrem ara 
en la responsabilitat d’aquest acord, de qui és la responsabilitat 
que a aquest acord no s’hagi arribat abans que surtin els decrets 
hereus del mandat Sancho Rof‘ al Ministeri de Treball, perque 
són hereus, ja que surten al Rutlleti Qficial un cop que aquest 
senyor ja és fora del Ministeri, cl que si que entenem és que 
poiíticament és impermissible que el fet que s’hagi prodciit 
durant dos anys una interpretació de l’article 37 de 1’Estatut 
dels Treballadors, obert i amb possibilitat que les comunitats 
autonomes, i ,  per tant, també la Generalitat de Catalunya, po- 
guessin fixar amb flexibilitat un nombre de festes labordis tra- 
dicionals de Catalunya, no tancats en tres, corn es tanca en el 
decret de 27 de novembre del 81, &s prou per tal que es pugui 
establir aquest requeriment de competencia que, si jurídica- 
ment --ho torno a dir-, no 6s clar que tinguem tota la raó, sí 
que la seva interpretació en els dos últims anys, ens dbna una 
raó diferent de la que es vol aplicar pel decret del senyor 
Sancho Rof. 

I aixo perque, si I’Estatut dels Treballadors a I’article 37 es- 
tableix que hi ha catorze festes, com a mhxim, en total, cada 
any, que, d’aquestes catorze festes, dues han de ser locals, i ,  
per tant, no ens competeix ni a nosaltres, ni a I’Estat, establir- 
les; que hi ha tres festes d’imbit nacional, com que diu I’Esta- 
tut dels Treballadors, per entendre’ns, estatals, fixes i perma- 
nents, i que, certament, com ha assenyalat el senyar Capdevi- 
la, el segon incís de l’apartat 2 de l’article 37 de I’Estattut dels 
Treballadors estableix que el Govern de I’Estat pot traslladar 
als dilluns les festes d’Ambit nacional (estatal), que no siguin 
Ics tres primeres fixades amb permankncia -per tant, se 
suposa que n’hi pot haver mbs, no necessariament n’hi ha 
d’haver, perb hi pot haver més festes d’imbit nacional- 
estatal-, el que tambk és cert 6s que hi ha un incís final en el 
qual es diu que les comunitats autonomes fixaran, sense exce- 
dir el miixim de catorze, les festes que els siguin de tradició 
prbpia. 

Llavors hi ha una inconcreció en el nombre de festes que 
pot fixar l’Estat, d’ambit nacional-estatal, i la comunitat autb- 
noma, d ’ h b i t  nacional-regional, segons la comunitat autbno- 
ma de quk es tracti. I aquesta indeterminació nomes pot re- 
soldre’s per la via de la negociació política; hi ha hagut una ne- 
gociació política als calendaris del 80 i del 81, hi ha hagut una 
imposició política, pel decret del senyor Sancho Rof, i aquest 
és el tema: el terna no és jurídic, 6s fonamentalment politic, 
perque la interpretacib juridica, si es fa escbpticament, segura- 
ment podria de nou donar raó, quant a les qüestions fonamen- 
tals al decret contestat, si es fa amb els precedents, donaria 
raó, fonamentalment, a la contestacib que des de la Generali- 

javier
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tal volem fer a aquest decret, ja que cls calendaris del XO i del 
81 lian estat oberts que la Generalitat de Catiiluiiya pogués 
fi xa r m6s festes. 

Pcru, a rncs ks que hi ha més coses, i 6s que, si bk és clar, al 
nostre entenclrc, que una cosa 6s la potcstat iegislativn i una 
altra cosa la reglamentiria o executiva, i que certament I’Usta- 
tut dels Treballadors és, corn a concrecih de la potestat kgislii- 
tiva, una dcslcgnlització, una continua tfeslegalitmci6 de la 
concrecib del calendari laboral, que atorga a la potcstat regla- 
rncnthria o al Govern la fixacib dc les festes d’amhit nacional, 
contk també elements de legalització, percluk, quan a I’article 
37, aparlat 2, incís primer de I’Estatut dels Trcballadors, diu 
que sbn rcstex pcrmancnts i indefugiblcs, pcr tant: Nxlal, 
I’rirner d’Any, i Primer de Maig, el que fa 6s legalitzar l’atorga- 
ment dcl csrictcr dc permankncia de la festa, mentre que el 
senyor Sancho Rot; en una altra de Ics seves hcrkncics, a part 
dels <(bichitos>>, eiis diu, en el Decret 3217/81, del 27 de no- 
vembre, diferent del primer contestat de calendari, quc el dia 
12 d’octubre, dci Pilar o de I u  Raqa -i aixo de la rapi m’imagi- 
no que és anticonstitucional, perquh ho diu l’articlc 14, que no 
hi pot haver discriminacih per raó de raqa-, que el dia I 2  d’oc- 
tubre és festa de carActer permanent per dcccel, la qual cosa, 
sens dubte, és clarament anticonstitucional, tota vegadii que a 
I’Estatut dels Treballadors s’ha introduit la legalitzacib com a 
formalital per a cicclarar festa. permanent d’imbit nacional i/o 
estatal una festa. 

Aquest 6s un tema important perque s’ha volgut fer politica 
d’aquesta festa, que penso que els catalans no hem de fer polí- 
tica d’aqucsta festa, perb s’ha volgut fer política &aquesta 
festa, perqui: és una festa hispana, cspanyola si es vol, i ,  per 
tant, d’alguna manera, ens inclou, sens dubte ens inclou, 
quan el President Pujol parla d’anar a California amb el Rei, 
sens dubte, per tant, és tambh la hispanitat que camina en 
aquesta línia, i la hispanitat catalana també. 

Vull dir amb aixb que no volem fer política, pero el fet 6s 
que s’esth tractant, i s’estj donant un tractament clarament 
iklegai i inconstitucional al tema del calendari Iubord, s’estii 
fent una lluita politica d’un tema que jurídicament era real- 
ment obert, perb que havia estat relativament tancat amb les 
negociacions fetes per Generalitat provisional i Generalitat de- 
finitiva, totes dues, als calendaris del 80 i del 81. 

Corn a conseqiikncia, nosaltres entenem que si, certament, 
l’esperit de l’csrncnii de Centristes és bo, aquest 6s un cspcrit 
que cal fer, i posar fil a I’agulla, perb que cal, en el fonnmentai, 
donar el senyal d’alerta per possibilitar aixo que es diu a l’es- 
mena centrista amb el requeriment d’incompethcia. Es fa cl 
requeriment d’incompetkncia i llavors iniciem totes les con- 
verses necessaries per tal de desfer el mal fel pel scnyor 
Sancho Rof. Aquest 6s un altre tema. El Govern en el qual el 
senyar Sancho Rof era Ministre de Treball, Sanitat i Seguretat 
Social. ks des d’aquesta perspectiva, sobretot tenint en 
compte que la implicació no ks norn6s de la Generalitat en 
aquest afer -em refereixo al Consell Executiu de la Generali- 
tat-, sin6 que és un afer en el qual 6s implicada clarament 
tota la societat catiillana, tota vegada que el calcndari laboral de 
I’any 82, emanat del Consell Executiu de la Generalitat, 6s un 
calendari acordat per empresaris i treballadors, i que condicio- 
na tots els convenis col-lectius quc avui s’estan negociant i, 
corn a conseqükncia, posa en una indeterminacih el calendari 

labornl i Ics hores dc trcball i, com a conseqiiencia, la retribu- 
ció d’aquestes hores de treball i els dics cle vacances. En defini- 
tiva, tot el que és la normalitat CIC les relacions laborals, o I’a- 
normalitat, en alguns casos, de les mlacions Sabords I’any 82, 
nosaltres entenem que cal donar ple suport al reyucrimerii 
d’incompetkncia que crcicm que ha dc fer el Govern, aixb si, 
per tal que el Govcm clarifiqui la qüestió que, juriclicament, 
dificilment el Tribunal Constitucional cns padrh donar ra6, 
perb quc hem dc tcnir la 1x0 politica que ens dGna R més la tcn- 
dició i i’experikncia de la interpretació que ja s’ha donat políti- 
cament en anys anteriors a aqucst article 37 de I’EEstatut dels 
Treballadors. 

Moltes grhcics, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Té la paraula el senyor Escudé, en nom 

del Grup cle Convergkncia i Unió. 
El Sr. ESCUDI? Grhcics, senyor President. En el curs d’a- 

quest debat han sortit una serie dc tcmes, alguns d’ells vincli- 
lais amb la base de discussió, d’dtres una mim marginals, pcsb 
donat que es tracta d’una Proposició no de Llei, ei nostre 
Grup cs limitara a comentar el text i la proposta que ens fid cl 
Partit Socialista Unificat de Catalunya. 

De bell antuvi, pero, voldriem destacar un fet: que aquí 
estem discutint, no estern debatent quines són les festes tnidi- 
cionals de Catalunya no quines ens agraden més o quines ens 
agraden tant o quines acceptem i quines rebutgem. Aquest no 
és el tema que es planteja. El terna que tenim avui enlrc mans 
no és el de quines festes sinó ei dc qui dctermina les festes que 
es Tan, o sigui, que nosaltrcs entcncm que k s  un terna estricta- 
ment jurídic: quina és I’autoritat pública que Fixa el calendari 
festiu aplicat a Catalunya. Per@ el problema mix, del fet, 
sabut per tothom, que de festes tradicionals, a Catalunya, n’hi 
ha moltissimes. Quan el Consell de Treball, a I’kpoca de Ea Ge- 
neralitat provisional, com se’ns ha recordat, va intentar-ne fer 
un catileg, va sortir una llista molt considerable, i aixb 6s fruit 
que la nostra accidentada vida constitucional ens ha fet partici- 
par en tres estructures polítiques al llarg de la nostra historia, i 
cada una d’aqucstes estructures ha anat fent les seves festes, i 
nosaltres les hem anat assimilant a la nostra herencia cultural: 
imperi carolingi, uns segles de vida politica independent i 1 ’ ~ -  
tual estructura espanyola. hixb fa, insisteixo, que les festes ca- 
talanes tradicionals són moltes. Durant mol ts anys aquest 
terna s’havia resolt R traves d’una institucib, carn saben la ma- 
joria dels senyors Diputats, una instituci6 un xic atípica, que 
era la distinció entre festes pagades, que se’n deia, i festes ce- 
cuperables, i aixb minorava els problemes de l’existkncia d’a- 
questa. multitud de festes. Corn sabem, desprhs, no fa tants 
anys, l’any 76, una llei del 8 d’abril, coneguda corn ii primera 
llei de relacions laborals, va establir un canvi de filosofia i, 
originiriament, tenim aquí l’inici del tema que ens porta avui 
aquí, que és que el fet sabut, I’article 25 d’aquestn Llei, establia 
per primera vegada un límit de festes, el mateix que després 
I’Estatut del Treballador, tantes vegades citat aquesta tarda, 
ha respectat: les dotze festes generals i dues de locals. L‘,‘Esta- 
tut del Treballador secrnll aquesta herencia, pero no sols la 
reculi, sin6 que I’amplia, pcrqui: en comptcs de deixar al lliure 
determini, al lliure albir del poder executiu el fet cle cietermi- 
nar aquestes festes, corn tambi: s’ha dit diverses vegades, en 
precisa tres amb carhcter inalterable. 1 aleshores, davant d’a- 
questa situació, en ordre que quedés ben respectada aquesta 
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possibilitat cicl manteniment de la major part, o major 
nombre, de fcstes possibles catalanes, el nostre Grup, com 
tamb6 s’ha citat aquí, el nostre Grup, co, al Congrk dels Djpu- 
tats de Madrid, la Minoria Catalana, va Ter aquesta esmena 
que ha cstal recollida en el número 3 de I’apartat segon de l’w 
ticle 37 dc I’Ektatut dels Treballadors. 

Per a. nosaltres aquest redactat no té dubtes, algun dels ora- 
dors que m’han precedit han denunciat un pretes ccichcter am- 
bigu. Per a nosaltres, I’estructura creada per tot I’article 37 o 
per tot l’apartat segon en els tres apartats quc té, no presenta 
cap dificultat. Des del nostre punt de vist, i en aixo ens ale- 
grem que coincidim plenament amb l’exposició que fa el Grup 
del Partit Socialista Unificat de Catalunya, ei mecanisme con- 
sisteix que les Corts generals, que són 1’organisme sobirit 
-aixb s’ha dit a bastament aquesta tarda- per a determinar el 
que vulgui legislativament sobre fcstes, en reserva tres amb 
caricter general; aleshores, paraileiament faculta el poder 
central executiu, o el Govern central de Madrid, per a fer la 
resta de les festes, per a aprovar les dues festes I o d s  adcficio- 
nals, i, al mateix temps, no subordinadament, no a I’espera, 
corn s’ha insinuat aqui, d’una normativa reglamentiria, de 
desplegament reglamentari, sin6 parallelament i en peli igual- 
tat, les comunitats autonomes poden fixar les seves festes, i, 
logicamen t ,  la fixació de les festes comporta, inevitablement, 
donada I’existhncia d’aquest limit, la desaparició $’al tres 
festes contemplades en el calendari general, que es podria dir 
el calendari nacional. 

Aleshores, nosaltres entenem, a l’enserns que altres Grups 
que han parlat abans, que aquests dos Reials decrets, el 2819 i 
el 3217, el que parla només dc la Festa de la Hispanitat, con- 
culquen I’ordenament legal vigent, el de ¡’Estatut del Treballa- 
dor, perque, per a no estendre’ns en més considemcions- 
nosrdtres arribem a la conclusió, i ens sembla molt evident, 
molt elemental, que es conculca aquest Decret, perdb, aquesta 
Llei, la Llei organica, a través d’aquests Decrets, a través de 
tres aspectes: en primer iloc, amplia les festes fixes, ampliació 
que -aquí s’han mantingut dubtes sobre si es pot fer o no-, 
des de la nostra perspectiva, i comptant que hi ha pard.IelcZ- 
ment un poder autonbmic que tambk fixa festes, el fet que 
s’entenguks que el Govern central pot ampliar aquestes festes, 
mínimament respectables, seria en detriment de les seves co- 
mpetkncies, i, per tant, nosaltres, el nostre criteri, és que 
aquesta ampliaci6 viola I’esperit i la lletra de I’article 37 de 
I’Btatut del Treballador. 

D’altra banda, el primes decret objecte d’impugnació, que 
es demana que sigui objecte d’impugnació, el ,2819, redueix 
-que tampoc no ho diu ]’Estatut del Treballador, ni enlloc es 
faculta el Govern central a Cer-ho-, redueix aquestes compe- 
thcies de les comunitats autbnornes a tres festes, no a totes 
les que hi capiguen en funció de l’htatut del Treballador, sin6 
que les limita només a tres. I encara ens queda un tercer aspec- 
te, que és que, a més a més de reduir-ho a tres, concreta cxac- 
tament, a la lletra d), quines són les festes a substituir. Vol dir 
que conculca absolutament el precepte estipulat a través de 
Llei, i Llei organica, com 6s I’Estatut del Trcballador. I aixb, 
com s’ha dit aqui, desprks que per tres vegades, tant a l ’my 80 
com a I’any 81, corn ja de cara a I’any 82, ei Consell Executiu 
de la Generalitat ha fixat el calendari de festes de Catalunya, 
quan el Govern central B i’any 80 i a Tany 81, sense cap oposi- 

cib d’aquell, havia fixat un altre calendari per als territoris sot- 
mesos en aquests moments, digucm-ne, a legislnci0 comú, i 
6s ara que, a través d’un Reial decret es prctén modificar una 
norma cl’un rang molt superior, com és una llei orginica. 

Per tant, doncs, nosaltres, en dclinitvii, i scnse entrar 
tampoc en tots els temes juridico-constitucionals que significa- 
ria l’anidisi de I’article 11, apartat 2, de I’Estatut cl’Autonomia, 
entenem que per totes aquestes circurnsthncies és ben pales 
que els Reials decrets 2819, de I’any 8 1, del 27 de novembre, i 
el 32-17, que fa referencia a la Festa de la Hispanitat, infrin- 
geixen la normativa legal vigent. 

En defi ni tiva, cl dia que les Corts generals volguessin modi 
ficar, per iniciativa prhpia, a iniciativa d’un projecte governa- 
mental, el seu propi articulat, aleshores Ics comunitats autono- 
mes entenem que, en principi, hauríem d’acceptar aquesta 
modificaci6. Peso mentre aixo no sigui objecte de modificació, 
entenem que cl Govern central, per via de decret, no pot mo- 
dificar, i menys encara, al nostre esperit, limitar i impedir, de 
fet, l’exercici d’aquesta competencia tan nccessiria, tan a prop 
del cor del poble com és el respecte de les festes tradicionals. 

Per tpt aixo, i com que tant el redactat corn les argumentaci- 
ons que ens ha donat ara el senyor RibÓ, en nom del Partit So- 
cialista Unificat de Catalunya, tat el que ell ens ha dit s’adiu 
perfectament amb el nostre punt de vista, amb In nostra posi- 
cib, anunciem que abonem la seva posició i que, per tant, vota- 
rem afirmativament aquesta Proposicib no de Llei demanant 
que es faci aqucsta reclamació, aquest recurs si, en definitiva, 
arribks a ser. 

Gricics, senyor Presidenl. 
El Sr. PRESIDENT: Té la paraula el senyor RibÓ per a mani- 

festar si ei seu Grup accepta totalmcnt o parcialment l’esmena 
del Grup Centrista. 

El Sr. RlX36: Senyor President, nosaltres lamentem que no 
pogubssim entrar en el debat sobre les qüestions legals de les 
festes permanents, que continuem considerant que cal dife- 
renciar permanents de les no permanents, perb anant directa- 
ment al terna de l’esmena, creiem que la tasca del Parlament 
no és, en aquest cas, impulsar nom& els acords polítics, sin6 
defensar les competencies que deriven d’una lectura autono- 
mista de 1’Estatut dels Treballadors, a més d’uns acords polí- 
tics sempre necessaris, fins i tot en un pro& de requeriment 
d’incompetencia. Per aixb, nosaltres no acceptem l’esmena 
del Grup parlamentari centrista, que creiem que seria molt bo 
que fos traslladada al Govern de la UCD perquk inspirés la 
seva actuació quan tingués el recurs d’incompetbncia davant 
seu, i en aquest sentit creiem que el tema de les festes seria 
situat en el seu lloc concret, que és la competencia de la Gene- 
ralitat amb un doble acord amb el Govern central i amb les 
parts implicades, les sindicals, la patronal i el Consell de Tre- 
ball de Catalunya, per poder precisar aquesta qüestih. 

Res més, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Passem, doncs, a votacib el text primi- 

tiu de la mocib presentada pel Partit Socialista Unificat, ben 
entes, únicament el punt I ,  havent estat retirat el punt 2. 

Els senyors Diputats que estiguin d’acorcl amb aquesta 
moci6, que es posin dempeus. 

Els senyors Diputats que hi estiguin en contra? 
Els senyors Diputats que s’abstcnen? 
La mocih ha estat aprovada per 20 vots a favor, 3 cn contra i 

javier



cap abstcncib. S’aixeca la scssib. 

del dia d’aqiiesta rcunib CIC la Diputació Permanent. 
Senyores i senyors Diputats, atnh aixb hem acabat I’or~lre 

(Shn dos quarts i un minut de sis de Iu tartia.) 

- . -_ - . . .... -- -. 
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