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COMPRA, LEE, DIFUNDE
La Verdad nº 98    

(julio de 2018)
Vuelco en la situación mundial 
Los bandazos del imperialismo
Secciones de la IV en congreso 

(Brasil, España, Francia)
La actualidad de mayo-junio del 68

Pressupostos i crisi institucional

L ’actual debat que es desenvolupa 
al Congrés de Diputats  entre els 
grups parlamentaris s’entrecreua 

de manera molt clara amb el que s’ano-
mena la qüestió catalana i el bloqueig 
absolut de les institucions heretades del 
franquisme, en particular la judicatura, 
a obrir una sortida política, i tot plegat 
centra la situació política.

Vegem les premisses:
En primer lloc ni la Monarquia, ni 

l’oposició han admès la formació del 
nou govern que segueix suscitant les es-
perances de la majoria social per aturar  
i revertir els atacs a les seves condicions 
elementals d’existència. I això al marge 
que Sánchez no ha deixat de declarar el 
seu suport a les institucions. El problema 
és l’enfonsament dels partits sorgits del 
franquisme i la seva incapacitat per re-
prendre el control del govern.

En segon lloc, la majoria social, i 
els pobles, d’entrada el poble català, no 
s’han dormit, exigeixen al govern que 
actuï. La prova més evident és la mo-
bilització contínua dels jubilats, i fins i 
tot la desconfiança que “l’ acord” acon-
seguit en el Pacte de Toledo resolgui les 
reivindicacions. I més quan el secretari 
d’Estat de la Seguretat Social, Octavio 
Magraner, es va apressar a declarar que 
l’augment de les pensions no podia de-
pendre solament de l’IPC, sinó que calia 
introduir altres variables. O sigui que no 
es blindaven les pensions sinó que de-
penien de la bona voluntat del govern. 
I això sense precisar sobre les fonts de 
finançament.

En tercer lloc l’entramat institucio-
nal que deriva de la Constitució del 78, 
mostra, una vegada més, el seu caràcter 
antidemocràtic, la qual cosa converteix 
les afirmacions generals sobre drets que 
contempla la Constitució en lletra morta. 

Quina és la qüestió de fons?
En els deu anys anomenats “de crisi”, els 
salaris, les condicions de vida, les condi-
cions laborals, l’asfíxia dels serveis pú-
blics han empitjorat greument la situació 
de la gran majoria.

Però l’enuig dels treballadors i els 
pobles fa témer al capital que el Govern 
no sigui capaç de tancar el pas a les rei-
vindicacions obreres de derogar les con-
trareformes. 

En aquesta situació, els directius de 
Telefónica, Ferrovial, Bankia i Repsol 
–destacats exponents del Íbex– han 
llançat una proclama, en un fòrum or-
ganitzat per El País i una consultora, 
que és tot un desafiament al Govern, al 
Congrés i sobretot als treballadors i als 
pobles. 

Diuen que davant la desacceleració 
de l’economia internacional i el Bréxit, 
“hem de preservar l’estabilitat i el rigor 
pressupostari” (les retallades). Diuen 
que “Espanya ve creixent cinc anys se-
guits a l’entorn del 3% gràcies a l’es-
forç que vam fer”. L’esforç el van fer els 
treballadors mentre ells ho cremaven en 
l’especulació! I “exigeixen no fer mar-
xa enrere a les reformes econòmiques”. 

 Volen rebentar el que queda de les 
bases de l’existència i la convivència. I 
per a això compten amb les institucions 
de la Monarquia. 

Acceptar o no els límits
de la Constitució monàrquica?

El rei és el comandant de les Forces Ar-
mades i la seva persona és inviolable. En 
efecte.

Però la resta de mecanismes consti-
tucionals estan marcats per aquesta im-
posició.

Vegem les institucions triades:
El vot al Congrés no és proporcional, 

amb els efectes que coneixem.
I el Senat amb dos senadors per pro-

víncia. O sigui que el PP, amb el 30 per 
cent dels vots, controla el 60 per cent 
dels senadors.

I a més, sota el mandat  de Rajoy i 
amb Montoro de ministre d’hisenda es 
va aprovar la Llei d’Estabilitat Pressu-
postària que donava al Senat poder de 
veto en aquets matèria. Aquesta llei era 
la conseqüència lògica de l’article 135 
CE, aprovat a  finals d’agost per mitjà 
del pacte exprés de Zapatero i Rajoy, 
sota l’amenaça del pla de rescat que 
volia imposar el capital financer (per 
mitjà de la Comissió Europea), un res-
cat per salvar la banca. Aquest rescat  es 
va fer en forma més limitada i  va cos-
tar com a mínim 60.000 milions, més o 
menys l’equivalent de les retallades apli-
cades a la sanitat, l’ educació, la inversió 
en infraestructures… des de 2010 amb el 
primer pla d’ajust el maig d’aquell 2010.

Aquestes mesures i lleis han actu-
alitzat i reforçat aquests mecanismes 
antidemocràtics de la constitució del 78.

Això vol dir i els fets ho demostren 
que prendre la més mínima mesura fa-
vorable a la majoria social exigeix so-
brepassar els límits imposats per la Mo-
narquia i Brussel·les, o sigui pel capital 
financer.

Un Pressupost Social?
Des del primer vot, a la fi de juliol, 
sobre el sostre de despesa el Govern 
intenta convèncer que és possible un 
pressupost socialment expansiu accep-
tant el dèficit marcat per Brussel·les. 
Argumenta que va negociar el marge 
del dèficit passant del 1,3% que estava 
pactat  al l’1,8%, o sigui 5 desenes, que 
representen uns 6.000 milions €. A la fi 
d’agost Podemos va demanar al Govern 
no respectar els limitis de Brussel·les, 
a la qual cosa aquest va respondre que 
no podia trencar amb Brussel·les. El 
23 d’agost Sánchez i Iglesias acorden 
respectar el dèficit, amb la mínima fle-
xibilitat que Brussel·les accepta. Per a 
això han de reformar la llei d’Estabi-
litat Pressupostària, però la Taula del 
Congrés saboteja aquest pla per dues 
vegades: tanca el pas a una nova llei i a 
unes reformes que incloguessin aquest 
canvi en una altra llei. 

Però, i el però és important, la Taula 
del Congrés composta per 5 (PP i C´s 
) i 4 (PSOE i Podemos) o sigui que no 
reflecteix la majoria de la càmera (que 
recordem va votar la moció que va der-
rocar a Rajoy) decideix que no convoca 
el plenari del Congrés per decidir sobre 
la modificació del veto del Senat.

I els juristes constitucionalistes de-
claren que la decisió de la presidenta 
Ana Pastor és correcta, conforme a la 
llei. O sigui si es vol anul·lar el veto del 
Senat cal adoptar una nova llei, o sigui 
més de 6 mesos de termini; per tant el 
Govern estarà obligat a governar amb els 
pressupostos de Rajoy.

És clar, si accepta els limitis de la 
Constitució, «modernitzada» a l›agost del 
2011, i desenvolupada per Rajoy/Montoro.

I això després d’haver acceptat els “lí-
mits” de Brussel·les i el capital financer.

I ningú pot modificar aquesta Taula 
del PP i C`s. Sánchez ja accepta que farà 
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el pressupost amb les limitacions de 
despeses establertes per Rajoy.

Perquè qui pot pensar que 6000 mili-
ons€ poden resoldre les retallades sofer-
tes aquests últims 8 anys i els successius 
plans d’ajust?.

Es tracta  d’un problema clau. La sobi-
rania dels pobles exigeix que aquests gover-
nin i s’endeutin, i el pes del deute que Ra-
joy ens ha carregat, que no és dels pobles, 

incapacita a qualsevol govern per alleujar 
seriosament la situació de la majoria

Acceptar els “límits” de la Constitu-
ció monàrquica i per tant del FMI i dels 
tractats europeus impedeix governar per 
a la majoria.

Per això l’exigència de República no 
solament significa una reforma profunda o 
una neteja radical de les institucions sinó 
que significa respondre a les exigències 

de la majoria dels treballadors i els po-
bles. Concentra totes les reivindicacions 
des del salari, el sistema de pensions, el 
laïcisme, el control i propietat de les grans 
empreses, la llibertat de negociació, d’or-
ganització i un dels pilars fonamentals de 
la democràcia: el dret dels pobles.

Això està en joc en la lluita per la Re-
pública del poble, per al poble, dels po-
bles, per als pobles.

Información Obrera publica, en las páginas centrales de su número actual, la convocatoria y el proceso de preparación, aunando 
fuerzas, para celebrar esta reunión con todos los sectores y compañeros en lucha por sus reivindicaciones.

20 D’OCTUBRE: REUNIÓ ESTATAL DE LA COORDINADORA AMPLIADA DEL CATP


