Introducció
Aquesta presentació és per donar-vos una idea més profunda
del que realment és i s’amaga dins d’una constitució.
Complementeu-la amb el visionat d’alguns dels vídeos que
trobareu en aquesta mateixa pàgina web.
Intentem analitzar i trobar aquells elements que son
l’essència d’una Constitució i les intencions, valors i relacions
de poder que no es veuen a simple vista.
Volem que la ciutadania pugui participar, amb ple
coneixement de causa en tots els debats i fòrums entorn el
Debat Constituent i el Fòrum Civil, Social i Constituent.
Per qualsevol consulta i/o suggeriment contacteu amb: info@
reinicia.cat

QUE ÉS UNA CONSTITUCIÓ
La cara amable:

 És un pacte polític i social que recull les
normes bàsiques, valors i drets i deures dels
ciutadans

La cara oculta

• Posa límits al poder absolut del sobirà
• Especifica qui te el poder, com mana i tria els
mecanismes de comandament.

•Tradicionalment és un pacte entre el sobirà i les classes
dominants: Lleis de Pau i Treva – La Carta Magna.
•Dels 174 articles de la CE, 45 parlen de Drets i 129 parlen
del poder, com s’elegeix, com es controla i quin son els
seus privilegis.

PARTS ESTRUCTURALS D’UNA CONSTITUCIÓ

El més important és on rau el poder. Qui és el
sobirà. Qui mana i com mana.

Sobirania: Qui la té i com l’exerceix.
• Model Representatiu: Parlament – UK
• Model Participatiu: Democràcia SemiDirecta - CH.

Repartiment i control del Poder:

• Legislatiu: Més o menys poderós en funció de qui és el sobirà.
• Executiu: Elegit pel Parlament o per la Ciutadania.
• Judicial: Elegit per Legislatiu/Executiu i/o per Ciutadania

Economía i sostenibilitat
Drets: Individuals i col·lectius. Deures i requisits.

Models de Sobirania
• Institucional

•Parlamentària - UK
•Compartida: Parlament-President - EE.UU.
•Monarquia Parlamentària - E, D. N, S...

• Ciutadana

Suïssa
La darrera paraula la te la ciutadania
50M-100M (1% - 2%) inicia ILP
Referèndum VINCULANT = Llei

• Mixta

Itàlia - Referèndums abrogatius
La ciutadania pot vetar lleis.
500M o Consells Regionals -> Referèndum
50% participació + >50% vots favorables.

SOBIRANIA PARLAMENTARIA - INSTITUCIONAL

LLEIS

GOVERN PARTIT MAJORITARI
20% - 35%

85%-98%

La ciutadania no disposa
de mecanismes per
revocar, esmenar o
proposar lleis

100%

DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA O DE CONSENS
La ciutadania disposa de
mecanismes per revocar, esmenar
o proposar lleis de manera
VINCULANT
85% - 95%

LLEIS
85%-98%

ILP +
REFERÈNDUM
VINCULANT =

LLEI
100%

PODERS: EL PODER

LEGISLATIU
 El sistema electoral no es neutre. Es un
FILTRE. Es pressuposa vinculació entre
sistema electoral i la formació de
majories, per tant en la formació de
govern = GOVERNABILITAT.
 Càrrecs electes milicians o professionals?
 Molta legislació sobre sistema elecció.
Molt poca sobre sistema de revocació.

Ha d’anar a la Constitució?

•Circumscripcions
•Topall electoral
•Fórmula electoral
•Exclusiu partits
•Disciplina vot
•Dedicació
exclusiva
•Privilegis

Variació composició Parlament a les eleccions del 21D
Partit
C’s
JxCAT
ERC
PSC
CatComú
CUP
PP
PACMA

C. Única 4 circuns.
35

36
30
29
19
10
6

5

C. Comarcal

32
34
32
17
8
4

4

49
35
5
12
1
1

1

TOTAL

135

135

JxCAT+ERC+CUP

65
70

70
65

Grup 155+Comúns

135

85
50

Fixeu-vos com canvia la composició del Parlament sols canviant el nombre de
circumscripcions, si tothom hagués votat el mateix que va votar

Variació composició Parlament a les eleccions del 21D
I si haguessin fet coalició electoral .......
Partit

C. Única 4 circums. C. Comarcal

JxC+ERC+CUP
65 (65)
73 (70)
90 (85)
C’s
35 (35)
34 (36)
30 (32)
PSC
19 (19)
17 (17)
10 (12)
CatComú
10 (10)
8 (8)
4 (5)
PP
5 (5)
3 (4)
1 (1)
PACMA

1 (1)

TOTAL
JxCAT+ERC+CUP
Grup 155+Comúns

135

135

135

65 73
90 (2/3)
70 62
45

Els partits independentistes haguessin tret majoria qualificada de 2/3

El poder EXECUTIU

– FORMES D’ESTAT

República Parlamentària

Cap d’Estat elegit pel Parlament + altres càrrecs
electes. És el cas d’Alemanya o Itàlia.

Sistema Presidencialista
Sistema Semi-Presidencialista
Monarquia Parlamentària
Sistema Directorial o de Consens

EXECUTIU – FORMES D’ESTAT

Sistema Presidencialista: Elegit
directament per la població. Forma executiu
independent del Congrés. Precisa aprovació del
Senat/Parlament per nomenar càrrecs i/o
implementar lleis. Potestat de veto. No hi ha
moció de censura. No es poden destituir
mútuament. Shut Down si no hi ha acord.

Sistema Semi-Presidencialista:
President elegit per la ciutadania i Cap de Govern
elegit per les Cambres + President. El President no
pot ser destituït, respon directament als
ciutadans. El Cap de Govern respon davant del
Parlament i del President. Avui és Édouard
Philippe.

EXECUTIU – FORMES D’ESTAT
Monarquia Parlamentaria: Similar al
Semi-Presidencialista però el Cap d’Estat
hereta el tro de manera dinàstica. Funció
protocol·lària i/o representació.

Directorial o de Consens: El
Parlament elegeix l’Executiu a proposta dels
partits parlamentaris. Presidència rotatòria.
Decisions col·legiades. Suïssa fórmula màgica
2+2+1+1+1. No hi ha revocació parlamentaria
però si ciutadana. Si no hi ha acord = Comissió
i Referèndum. President 2018: Alain Berset.

SOBIRANIA PARLAMENTARIA - INSTITUCIONAL
El Parlament elegeix al
Executiu que acaba essent
format pel partit o coalició
majoritària. Governs que no
representen a la majoria de la
ciutadania.

LLEIS

GOVERN PARTIT MAJORITARI
20% - 35%
El Govern resultant no representa a la
majoria de la població
85%-98%
Efecte filtre segons els paràmetres del
sistema electoral

100%

DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA O DE CONSENS
Fórmula màgica (Suïssa): El Govern (7
ministres) sempre estarà format per 2 ministres
del 1r partit, 2 del 2on, 1 del 3r+4rt+5è.
El Govern representa a la majoria de la
ciutadania.
85% - 95%

LLEIS
85%-98%

ILP +
REFERÈNDUM
VINCULANT =

LLEI
100%

Poders: El
Sistema Judicial
GOVERN

ELECCIÓ DE LA
CÙPULA JUDICIAL - CE

Fiscal
General
2

TC
12

4
PARLAMENT

4

2
SENAT

10

CGPJ

10

20

AN
TS

TSJ

Mecanismes de funcionament
El pal i la pastanaga:
Pal:

Aplicació codi enemic a la població “desafecta”.
Destitucions, destins precaris o inhabilitacions de
càrrecs públics, jutges i fiscals que no segueixen les
consignes: Garzón + Elpídio José Silva.

Pastanaga:
Aplicació codi amic a la població “afecta”.
Indults, destins de luxe, ascensos i promocions
a càrrecs públics. José Ignácio Wert –
ambaixador a Paris
Protecció sistema: Aforaments, Indults i
control polític del sistema judicial.

Independència del Poder Judicial
CASSOS IL·LUSTRATIUS – Com s’orienta el sistema
Cas Garzón: Grava les converses entre els imputats i els seus
advocats sota petició i aval d’un jutge i d’un magistrat del TSJ de
Madrid i 2 fiscals anticorrupció. El TS admet a tràmit la querella
contra Garzón. Declara les escoltes il·legals i considera que Garzón ha
interpretat la llei de forma errònia i que laminava els drets de
defensa dels imputats. El 2012 Garzón es inhabilitat pel TS a 11 anys per prevaricació i el
CGPJ l’expulsa de la carrera judicial.

Miguel Blesa president de Caja Madrid entre 1996 i 2009, nomenat per
Aznar. Sense experiència bancària .Llicenciat en Dret i inspector d’Hisenda
Elpidio José Silva decreta presó el Juny 2013 per crèdits irregulars a Marsans i
suposada compra fraudulenta del City National Bank of Florida.
En la causa, al obrir els servidors de Caja Madrid, apareixen milers d’e-mails
que relacionen Aznar amb contractes d’armament a Líbia, Argelia i Rússia.
Segons Silva el cas estaria relacionat amb el cas Gurtel. Als 15 dies la
Audiència Provincial anul·la la causa judicial i a l’Octubre de 2014 Silva es
condemnat a 14 anys d’inhabilitació pel TSJ de Madrid i que el TS eleva a 17
anys i mig per ordenar obrir els correus de Blesa i obrir els servidors
informàtics de Caja Madrid.

NO HI HA INDEPENDÈNCIA DE PODERS
Joaquin Urías, professor de dret constitucional de la Universitat
de Sevilla i ex-lletrat del Tribunal Constitucional espanyol, a Vilaweb
el 8 de febrer 2018:
El govern espanyol s’ha entossudit a prohibir-ho tot judicialment i
obliga alguns jutges a fer el ridícul. Els jutges van més enllà de les seves
atribucions i dicten coses i normes que no els corresponen.
En segons quins afers, membres del govern s’adrecen directament al Constitucional
per fer notar als jutges quins interessos tenen.
El fet que el TC sigui al capdamunt de l’ordenament
jurídic fa que no es pugui controlar res d’allò que digui.
Dicta unes mesures que cap llei no li permet. És molt
dubtós que pugui dictar-les, però faci el què faci, per sobre no hi té ningú.
Recórrer al Tribunal d’Estrasburg no te utilitat, la decisió que prengui el TEDH no és
vinculant automàticament. L’òrgan que té la competència de supervisar i controlar-ne
l’execució és el Comitè de Ministres del Consell d’Europa.
Terrassa - maig 2018

Models de participació ciutadana

PODER-JUDICIAL - Excepcionalitats
Immunitat/inviolabilitat Parlamentaria: Un diputat no es
responsable penal per les opinions, actes o vots emesos en
compliment de les seves funcions parlamentaries. No poden ser
detinguts ni processats sense autorització del Parlament.
Aforament: Certs càrrecs institucionals i de la judicatura solament
poden ser encausats i jutjats per tribunals superiors. Aquests TSJ
son nomenats no per mèrits sinó pel CGPJ (20 membres
nomenats pel Congrés + Senat).
Molt pocs països tenen la figura dels aforats. Si ho tenen queden
relegats a la figura del President i/o membres del Govern. A
Espanya en hi ha 10.000.

Independència del Poder Judicial
La independència dels jutges del TS, TSJ, AN,
TC i CGPJ es garanteix, a la CE, mitjançant el
Blindatge durant el seu càrrec:
• No poden ser deslocalitzats.
• No poden ser destituïts.
• No es poden disminuir les seves
retribucions econòmiques.
• No poden ser denunciats per la ciutadania.
• Solament en cassos especials i sota decisió del Parlament poden
ser encausats, inculpats o processats.
• Solament poden ser jutjats pel Tribunal Constitucional.

Informe GRECO del Consell d’Europa
Publicat el 3 de gener 2018 – Anàlisi 2017.
Go foR zEro COrruption.

Espanya és un estat fallit en relació al seu
funcionament Parlamentari i Judicial.
• Cap de les 11 recomanacions del
Consell han estat implementades.
• Culpa als membres del Parlament
de no implementar les mesures ni
actuar contra la corrupció del sistema.
• Remarca que no s’han pres mesures
per assegurar la independència del
CGPJ(recomanat al 2013).i que aquest
MAI hauria d’estar sota les autoritats
polítiques.

• Els alts càrrecs (AN, TSJ, TS) han de ser independents entre si i del
sistema polític.

2018 - JUTGES I FISCALS DENUNCIEN
Set associacions de jutges i fiscals espanyols, que
representen a 13.500 jutges i fiscals, han fet una
vaga progressiva del 5 d’abril fins el 22 de maig 2018.
1.- Reforçar la independència de la justícia del poder
polític. Elecció 12 membres del CGPJ i més
transparència en elecció TC i TS.
2.- Modernització del sistema judicial: 200 jutges
addicionals cada 4 anys. EU: 21/100Mh. E:10/100Mh
3.- Millora de les condicions retributives.

CONCLUSIONS DEL SISTEMA JUDICIAL ESPANYOL
ACTUAL
• Sistema, perfectament descrit a la Constitució Espanyola que trenca
l’equilibri i la independència dels tres poders.
• Posa a la ciutadania en precarietat davant els poders públics i trenca
el principi de sobirania ciutadana.
• La ciutadania no pot encausar o revocar als
membres dels tres poders perquè es protegeixen
mútuament davant la ciutadania.

• Aquesta es la importància de tenir una bona
constitució.....I CULTURA DEMOCRÀTICA

LA FUNCIÓ DE L’ESTAT
La Constitució reflecteix, també, el pacte entre el Sistema
Econòmic, l’Estat i la Ciutadania. SINTONIA i EQUILIBRI

Excedents de
producció

Mou el 50% de
l’economia del país

Depèn de l’excedent
de producció i la
funció de l’estat

DRETS
Estan perfectament definits:
• OIT- 1919-1998, Carta ONU-1945, DUDH-1948. PACTE
INTERNACIONAL DELS DRETS CIVILS I POLÍTICS - ONU 1966-1976
• PACTE INTERNACIONAL DELS DRETS ECONÒMICS, SOCIALS I
CULTURALS 1966-1976.
• CARTA SOCIAL EUROPEA 1961-1996, CARTA DE LA TERRA (Rio
1992) I LA DUDHE-Barcelona 2004-Monterrey 2007.
El problema no és la inclusió de més o menys DRETS a la Constitució.
Ni del seu detall. El repte és que els tres poders els compleixin i els
facin complir d’acord amb l’esperit de les lleis i la Constitució, quan
aquestes varen ser redactades

RESUM
• Constitució = Defensa Drets ciutadania front el
poder (sobirà i/o constituït).
• Garantia de Drets: Economia + funció ESTAT
• A Catalunya la economia és bona.
• Hem de canviar de model d’estat + elements de
control.
• S’ha de reduir la corrupció i establir eines de
control i sobirania ciutadana =

DEMOCRÀCIA DIRECTE

