ALTRES ÒRGANS DE PODER

A continuació s’indiquen aquells elements de control o de poder que poden ajudar a millorar la
relació i sentiment entre les institucions i la ciutadania. Aquesta exposició no pretén ser
exhaustiva ni contemplar totes les possibilitats organitzatives, però sí té la voluntat d’exposar
aquells elements que considerem més importants.

Sindicatura de Greuges
La Sindicatura de Greuges té la funció de protegir i defensar els drets i llibertats reconeguts a la
Constitució, i supervisa, analitza i dictamina sobre:
 La gestió governativa de les activitats i funcions dels organismes
públics o privats que en son dependents o hi estan vinculades.
 Les activitat de les empreses privades que gestionen serveis públics
o tractin activitats d’interès general.
 Les activitats de les persones que tinguin un vincle contractual amb
l’Administració i amb les entitats públiques que de ella depenen.

Sindicatura de Comptes
 La Sindicatura de Comptes és un òrgan independent extern fiscalitzador dels comptes,
gestió econòmica i control del Sector Públic: Del Govern, dels ens locals i dels
organismes públics que en depenguin.
 De ella depèn el control efectiu de la transparència, la lluita contra el frau i les mesures
contra la corrupció.

Sindicatura d’Ecologia, Medi Àmbient i Recursos Naturals
 Aquesta Sindicatura té la funció de protegir els béns comuns i el medi natural. Ha de
poder fiscalitzar la correcta realització de tota mena d’activitats Públiques i privades.
 Ha de poder garantir el dret dels ciutadans a disposar d’una informació Permanent,
continuada, certa i contrastada sobre l’estat dels béns comuns i recursos naturals,
sobre l’estat del medi natural i els efectes de les accions projectades i executades.
 Aquesta Sindicatura farà una auditoria sobre la auto sostenibilitat dels sistemes
productius i energètics de manera que pugui fer propostes de correcció i penalització,
en forma d’impost, per aquells sistemes menys ecològics i menys auto sostenibles o de
premis i bonificacions per aquells que siguin més renovables i sostenibles a llarg
termini.

Sindicatura Electoral
 La Sindicatura Electoral és l’autoritat encarregada dels processos electorals. Té les
missions d’elaborar, controlar, actualitzar i difondre el cens electoral.
 Organitza i supervisa tots els processos electorals, referèndums i consultes.
 Determina la composició i les funcions de les juntes electorals.
 Dirigeix l’escrutini i proclama els c à r r e c s electes.

 Garanteix la neutralitat i transparència dels processos.
 Promou els mecanismes de participació segura a través dels mitjans tecnològics
disponibles en cada moment.
 Entén i tramita les impugnacions i recursos en matèria electoral.

Sindicatura de Benestar, Progrés i Equilibri Territorial.
 Aquesta Sindicatura té per finalitat analitzar els paràmetres de benestar de la
ciutadania i dels avenços en el progrés econòmic, social i cultural del territori de
Catalunya, proposant a la ciutadania i a les institucions corresponents aquelles millores
que consideri necessàries per a la millora de la qualitat de vida del conjunt de la
societat, de manera aquesta progressi de manera equivalent, equitativa i transversal a
curt, mig i llarg termini a través de tot el territori.
 Aquesta Sindicatura analitzarà els sistemes emprats en els països mes desenvolupats
del món i que excel·leixen pels seus resultats en termes econòmics, socials i culturals i
els compararà amb els sistemes emprats a Catalunya destacant-ne les diferències i
proposant aquells canvis que cregui necessaris per tal de progressar en el nivell de
benestar i confort de la ciutadania de manera que aquest sigui sostenible en el temps.
 De la mateixa manera analitzarà, en els mateixos termes, les diferencies entre els
diferents territoris de Catalunya, proposant aquelles accions que permetin un equilibri
territorial en termes d’igualtat d’oportunitats, benestar i progrés econòmic, social i
cultural.

Sindicatura d’Economia.
Aquesta Sindicatura te per finalitat la supervisió i control del conjunt dels actors i dels factors
econòmics per tal d’assegurar la correcte orientació econòmica en termes de progrés i
sostenibilitat. Son funcions pròpies d’aquesta Sindicatura:
 El manteniment sostingut de l’economia de mercat de manera que aquest no es vegi
alterat per altes concentracions de poder o de mercat que distorsioni el nivell de
preus. En concret analitzarà i imposarà les mesures correctives adients a aquelles
empreses o conjunt d’empreses que puguin, per la seva envergadura i poder, alterar
els preus de mercat: Monopolis, Oligopolis, concentracions de determinats sectors en
molt poques mans, etc.
 En especial vetllarà per la concentració de poder econòmic dels sectors més
estratègics com son els sectors energètics, financers i de les comunicacions, per tal de
que les empreses o grups d’empreses més importants de cada sector no puguin
imposar les seves polítiques de mercat a la resta de competidors alterant les regles de
la lliure competència i de mercat.
 A la vegada analitzarà i farà auditories econòmiques i financeres periòdiques a les
empreses privades o concertades més importants de cada sector per garantir-ne el seu
bon funcionament i el compliment amb les respectives obligacions impositives.

Sindicatura Judicial:
El funcionament correcte del Sistema Judicial i la seva sintonia amb el sentiment de justícia de
la ciutadania es considera vital per a una convivència pacífica, harmoniosa i gratificant en
qualsevol país. Normalment és el propi Sistema Judicial, o a voltes el Govern, que disposa
d’algun element de control per a que el sistema funcioni bé, però en la majoria de cassos es
cau amb certa facilitat en la autocomplaença i en el corporativisme.
Aquesta Sindicatura, que ha de ser absolutament independent del Sistema Judicial i del Poder
Polític, tindria la responsabilitat de posar de manifest aquelles irregularitats del Sistema
Judicial que perjudiquin el principi equitat i igualtat de la justícia per a tothom, proposant les
mesures pertinents per a millorar-les.
Aquesta Sindicatura tindria la responsabilitat, entre d’altres de:
 Analitzar els mètodes d’accés a la Judicatura i els mètodes emprats en l’assignació de
les causes als diferents jutges i jutjats.
 Analitzar els mètodes emprat pel sistema Judicial per a la promoció o càstig dels jutges
en el desenvolupament de les seves funcions.
 Mesurar la diversitat de penes i sentencies posades per causes semblants tot cercant
la similitud entre elles i que no hi hagin sentencies i penes dispars per causes molt
semblants.
 Analitzar la qualitat dels processos judicials en termes de cost i rapidesa en la recerca
de que la justícia s’apliqués de la manera més ràpida, amb més encert i amb el menys
cost possible, proposant els canvis necessaris per aconseguir-ho.

Consell Assessor:
Aquest òrgan independent té com a objectiu fonamental ajudar al Cap d’Estat, al Cap de
Govern i al President del Parlament a prendre les decisions davant de situacions delicades,
compromeses o de gran importància pel conjunt del país i de la ciutadania. Aquest òrgan
hauria d’estar format, entre d’altres, pel President de Tribunal Suprem i pels Síndics de cada
una de les Sindicatures de manera permanent així com pels experts professionals més
reconeguts de cada sector que hi assistiran per invitació expressa en funció de la temàtica a
tractar.

Consell de Garanties Constitucionals.
El Consell de Garanties Constitucionals vetlla per l’adequació a la Constitució de les
disposicions que emanin del Parlament , del Govern i de les institucions de l’Estat. La
interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat requerirà sempre el dictamen previ del Consell
de Garanties Constitucionals.

